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কবি ও তাহার কাব্যের কথা । 

'মাগাদের দেশের যেমন রামায়ণ ও মহাভারত গ্রীসদেশের সেইরূপ 

ইলিয়াড্ ও অডিসি দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য । রামায়ণ যেমন ভারতের 

আদি কবি বালীকির রচনা, ইলিয়াঁড. ও অডিসি তেমনই ইউরোপের 

কবিগুরু হোমারের রচনা । মহর্ষি বালীীকি যেমন বীণাসহযোগে 
রামায়ণ গান করাইতেন, অন্ধ কবি হোমারও তেমনই লাইয়ার বাজাইয়া 

দেশে দেশে ইলিয়াড ও অডিসি গান করিয়া বেড়াইতেন। আমাদের 

রামার়ণের ও মহাভারতের কথা ল্ইয়া যেমন এদেশে যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া 

অগণ্য কাব্য গীত নাটক উপকথা আলেখ্যাদির স্থষ্টি হইয়া আসিতেছে, 

ইলিয়াড, ও অডিসির প্রাহীন কাহিনী গুলিও তেমনই পাশ্চাত্য দেশের 
'লখক, চিত্রকর ও ভাঙ্করেরা শত সহজ শীতে, গল্পে, চিত্রে ও খোদিত- 

পাষাণে চির-নতন করিয়! রাখিক্মছেন। 
প্রাস্ন সাঁঞ্ধ তিন সভস্র বর্ষ পুর্বে গ্রীকদ্িগের সহিত ট্রোজানদের মহাযুদ্ধ 

হয়। গ্রীকরা তখন গ্রীস দেশের মোরিয়! উপদ্বীপে বাম করিত এবং এসিরা- 
মাইনরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, যেখানে হেলেসপন্ট, বা ডার্ডেনেলিস্ 

প্রণালীর জলরাশি ইজিয়াঁন সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে,সেই খানে য় নামে 

এক দেশ ও নগর ছিল, ট্রোজানরা সেই ট্রয় রাজো বান করিত। এখনও 
এসিক়্া-মাইনরের সমুন্্রতীরে ট্রোড, নামে নগরের মধ্যে যে একটা বৃহৎ 

মৃত্তিকা স্তূপ আছে,লোকে বলিয়া থাকে সেই স্থানেই ট্রয় নগত্ের ছুর্ম ছিল। 



জি 

য় নগরের আর একটা নাম ছিল “ইলিয়াম,--কবিরা 'ইলিয়স্ বা ইলিয়ন্ও 
বলিতেন। 'ইলিয়়াডঃ মহাঁকাবা সেই “ইলিয়াম্ঃ বা টয় নগরের অবরোধ- 

কাহিনী । রামায়ণের যেমন লঙ্কাকাও্ এবং মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-রণ প্রধান 

ঘটনা, ইলিয়াডের মূল ঘটনাও তেমনই টয় বুদ্ধ। টয় বৃদ্ধ দশ বর্ষ ব্যাপিয়' 

হইয়াছিল। সেই মহাসমরের শেষ বর্ষের কথ! লইয়াই হোমার ইলিয়াড 

কাব্য রচনা করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষে জয়ী হইঘ্রা সমুদ্রপথে দেশে 

ফিবিবর সময় গ্রীকদের একজন প্রধান বীর ইউলিসিজ. (গ্রীক নাম 

গুডিসিউজ.) নানারূপ বিপদে পতিত হয়েন। ইউলিসিজের সেই বিপদ্মগ্ 
ও বিন্মরকর ভ্রমণ-কাহিনীই হোমার “অডিসি' কাব্যে বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। ইলিয়াডের গল্পটীই এই পুস্তকের আলোচা বিষয়। 

প্রবাদ আছে হোমার এসিয়-মাইনরের তীরে ম্মাণ নগরের নিকট 

অন্মান ছুই হাঁজাব সাত শত বর্ষ পুবেধ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার 

অডিন্ি কাবোর উপকরণ সংগ্রহ কবিবার জন্য ইজিদ্নান ও ভুমধা সাগরের 
দ্বীপসমূহে ও ভীরবর্তী নাঁন' দেশে ভ্রমণ করিয়া শেষে অন্ধ হয়েন। 

কেহ বা বলেন হোমার গ্রীন দেশের নিকটে ইথাক" দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন 
এবং ইণাকার রাজা বীর ইউলিসিজের জীবনকথার ছলে তিনি নিজেরই 

ভ্রমণকাহিনী “অডিসি? কাবো বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ হোষারের 

জীবনকথা প্রবাদের কুহ্কেলিকায় সমাচ্ছন্ন । তাহার জন্মস্থান যে কোথায় 

ছিল তাহার৪ কোন স্থিরভ! নাই; সেসম্বন্ধে একটা প্রবচল 
আছে-_ 

সাতটা নগর মৃত হোমারের জন্ম দাবী করে, 

জীবিত হোনার যেখ। ঘুরে ছিল অন্ন ভিক্ষা তরে। 

সেকালে চারণ '৪ গাম্বক-কবিগণের যথেষ্ট আদর ছিল। সুতরা 

হোমার যে ভিক্ষুক বলিক্ন! গণা হইতেন' নাপ্রত্যুত সর্ধতুই অতিথির প্রাপা 
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বন্ভু ও সম্মান লাভ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । লিভাণ্ট সাগরের 

উপকূলে কোনও অনিদ্দিষ্ট স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

আর একদল সমালোচক আছেন, তীহার! সন্দেহ করেন যে ইলিয়াড, 
ও অডিদি একজনের বা এক সময়ের বচন! নহে ; ভিন্ন ভিন্ন লোকের ও 

বহুযুগের রচনা । তাহারা বলেন হোমার বলিয়া কোন কবিই ছিলেন না। 

আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পপ্তিতেরা এইরূপ 

সন্দেহের কথা বলিয়া থাকেন। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের 

ইংবাজ মহাকবি সেকম্পীয়রের অস্তিত্ব অনেকে স্বীকার করেন না, 

বলেন মেকস্পীয়র মূর্খ ছিলেন, তাহার নামে প্রকাশিত নাটকগুলি তাহার 

সমসাময়িক ইংলগ্ডের অন্ততম সাহিত্যরথী ফ্রান্সিদ্ ,বেকন রচনা করিয়! 

ছিলেন। সেই সকল সংশয়বাদী ব। অবিশ্বাসীদের কথায় কর্ণপাত 

করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই । অন্ধ মহাকবি হোঁমারের যে চিত্র 

প্রায় তিন সহশ্র বংসরকাল লোকের মনে অঙ্কিত হইয়। গিয়াছে, তাহ! 

এক্ষণে লেখনীর মমীপাতে বিলুপ্ধ হইবার নে | 





ভেলেন হরণ । 

উয়দেশের রাজ! প্রায়ামের প্যাংরদ নামে এক পুক্র ছিল। 

ঘটনাক্রমে সে একবার গ্রীস দেশের স্পার্টা নগরের রাজা 

মেনেলসের বাটীতে আসিয়।৷ অতিথি হয় । রাজা মেনেলস্ বড়ই 
সদাশয় ও সরল লোক ছিলেন, এবং সে সময়ে গ্রীকরা অতিথি. 

পেবা করিতে খুব ভালবাসিতেন। মেনেলস্ প্রাণ খুলিয়া 

আদর যত্বু করিয়। প্যারিসকে স্বীয় প্রাসাদমধো স্থান দ্রিলেন। 

প্যারিস পরম রূপবান পুরুষ ছিল, কিন্ত তাহার জননী 

হেকিউবা গর্ভাবস্থায় স্বপ্পু 'দেখেন যেন তিনি একখপ্ড 

প্রজ্থলি কান্ট প্রসব করিয়াছেন। প্যারিসের জন্মকালে 
দেবচন্তরা গণন! করিয়া বলিয়াছিল যে, প্যারিস হইতে রাজা 

প্রায়ামের সর্বনাশ হইবে, টয় ধবংস হইবে । সেই জন্য শিশু 

প্যারিসকে ট্রয় নগরের নিকট আইডা পর্বতের উপর ফেলিয়া 

রাখিয়া আসা হয় । সেখানে কিন্তু ব্যাত্রে ভল্ল,কে প্যারিসকে 
উদ্রস্ড করে নাই। মেষপাঁলকের। তাহাকে লালন পালন 
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করে। দ্েেবতাগণের অনুগ্রহে সে পরম রূপবান্ পুরুষ হইয়া 

যৌবনকালে স্তুস্থশরীরে রাজবাটাতে ফিরিয়া আসে। 

প্রায়াম তাহাকে পুক্র বলিয়। পুনরায় গ্রহণ করেন ।» প্যারিসের 

রূপও যেমন ছিল মাবার তেমনই শোভন-শিল্পে, গীত-বাছো, 

ক্রীড়া-কৌতুকে নানারকম লোক-ভুলান গুণও তাহার ছিল। 

সে শীঘ্রই মেনেলস্ ও তাহার পত়্ী হেলেনকে মোহিত করিয়া 

ফেলিল। হেলেনের মত শ্থন্দরী নারী তখন জগতে আর কেহ 

ছিল না। আমাদের সীভাদেবী যেমন পৃথিবীর কন্যা ছিলেন, 

হেলেনেরও তেমনি দেব-অংশে জন্ম হইয়াছিল। হেলেনের 

মাতা লিড! ছিলেন মানবী, কিন্ত্রু তাহার পিতা ছিলেন ন্বয়ং 

দেবরাজ জুপিটার । প্যারিসকে বিশ্বাস করির! বাটীতে অতিথি- 
স্বরূপ রাখিয়া মেনেলস্ কিছুদিনের জন্য ক্রীট দ্বীপে কোনও 

কার্যে গমন করিলেন। সেই অবসরে প্যারিম হেলেনকে 

ভূলাইয় সঙ্গে লইয়! নিজের দেশে পলায়ন করিল। গুধু তাতাই 

নহে, যাইবার সময় মেনেলসের ধনরত্ন যত পারিল জাহাজ 

বোঝাই করিয়! লইয়া গেল। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে 

তখন, লক্ষ্মণ সুর্পণখার নাসিক ছেদন করিয়া দিয়াচিলেন, এই 

রকম একটা ওজর সে পাইয়াছিল; কিন্তু প্যারিসের হেলেনকে 

হরণ করিবার কোন ওজরই ছিল না। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু 

প্যারিসের অপরাধ আমাদের চক্ষে যত বড় দেখায় গ্রীকদের 

মতে ঠিক তত দ্বপ্য ছিল না। হেলেন-হুরণের মুলে দেবতাদের 

একটা লীলা ছিল সে কণা পরে বলিতেছি। 
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আমাদের পৌরাণিক দেবতারা যেমন হিম।লয়ে--কৈলাসে- 
স্বর্গধামে বাঁস করিতেন, গ্রীকদের দেবতারাও তেমনি গ্রীস দেশের 
উত্তরে অলিম্পাস্ পর্ববতের উপর স্ৃবর্ণে ও মন্র-প্রস্তরে গঠিত 
বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদে বাস করিতেন । গ্রীকদিগের সেই দেবতারা 

যেমনই বিলাসী তেমনই কলহপ্রিয় ছিলেন । তুচ্ছ মানবদিগের 
ভাগ্য যেন ভাহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল এবং তাহাদের সর্বনাশ 
করিয়া উপর হইনে তাহারা কৌতুক উপভোগ করিতেন। 
তাহাদের রাজ! ছিলেন জুপিটার ( গ্রীক নাম জিউস্্ ); তিনি 
আমাদের ইন্দ্রের মত বজধর। জুপিটারের পিতা স্তাটার্ণের 

( শনি, গ্রীক নাম ক্রোনস্) তিন পুভ্র--জুপিটার, নেপছুন 

(পোসিডন্) ও প্লুটো (হেডিজ)। যখন তিন, ভ্রাতার মধ 
বিশ্বব্রন্ষা গু বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তখন জ্যেষ্ঠ জুপিটারের 
সংশে স্বর্গ, নেপচুনের অংশে সমুদ্র এবং প্লটোর অংশে 

পাতাল পড়িয়ছিল। অলিম্পাস্ পর্বত লমেত র্ত্যতূমি তিন 
ভাতার যৌথ থাকিয়া যাঁয়। জুপিটার কিন্তু অলিম্পাসে 
একা ধপত্য করিতেন এবং “জোর যার মুল্ল,ক তার” এই সনাতন 
নীতির দোহাই দিয়া অপর ছুই ভ্রাতার উপর মধ্যে মধ্যে কর্তৃত 
দেখাইতেন। জুপিটারের স্ত্রী ছিলেন জুনো ( হেরী ব! হীরা, 
আমাদের শচী দেবীর মত দেবরাণী)। জ্ুনো বড় 

মুখর! ছিলেন, সেইজন্য জুপিটারের গৃহে শান্তিম্বখ ছিল না। 
জুপিটারের এক কন্া ছিলেন--মিনার্ভা ( প্যালাস্ এখেনী )। 
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মিনার্ভার জন্মকথা কিছু বিচিত্র! জুপিটারের এক দিন অতান্ত 

শিবঃপীড়া হইয়াছিল। তিনি তীহার পু বিশ্বকর্মা 
তলকান্কে িপিল্টাস্) কুঠার দিয়ী মাথাটা চিরিয়। দিতে 

ব'ললেন। দেবরাজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া দিতেই তাহার 

ভিতর হইতে মিনার স্বশরাবে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহার 

অঙ্গে বন্ম, করে বর্শা! মিনা রণদেবা ও জ্ঞানদেবী। 

জুপিটারের আর এক কন্যা ছিলেন-_-ভিনাস্ (ম্যাফোডা ইটা), 

তিনি আমাদের রতি দেবীর মত প্রেমের ও সৌন্দধ্যের দেবতা: 

ভিনাস্ জুপিটারের কন্যা! কিন্তু জুনো উহার জননা নহেন: 

সুবণ আপেল। 

কলছের দেবতা! (ডিস্করডিয়া) এক দিন দেখকম্যাদেব মো 

কলহ বাধাইবার জন্য দেবসভায় একটা শ্ৃবর্ণনিশ্মিত আপেল ফল 

ফেলিয়া দেয়; তাহাতে লেখা ছিল “শ্রেষ্ঠ স্তন্দরীর প্রাপ্য ।"" 

সেই স্বর্ণ মাশেলটা লইয়া জুনো, মিনার্ভ ও ভিনাসের মধ্যে 

তর্কস্থিত হইল-_ভাহাদের মধো কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরা | নিজের! 

সেই কলহ মিটাইতে না পারিয়া তাহারা মীমাংসার জন্য (ত্রিভুবনে 

মার লোক খুঁজিয়া পাইলেন না!) প্যারিসের কাছে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন | জুনে। ও ভিনাসের কথ! ধরি না, খিন্তু জ্কানবতা 

হইয়াও মিনার্ভার এ কুবুদ্ধি কেন হইল তাঠা তিনিই জানেন। 

প্যারিস তখন আইড। পর্বতের অরণাময় সানুদেশে মেষ 

চরাইতেছিল। প্যারিস রাজপুঞ্র , কিন্তু সেকালে রাজপুজ্রেরাও 

মেষ চরাইত। প্যারিস আই! পর্বতে বাসকালে তাহার 
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প্রতিপাঁলকদ্দিগের মেষ চরাইত এবং পরে রজনাতে তাহার 
পিতার মেষপাল রক্ষা করিত। অকন্ম[ৎ দিব্যজ্যোতিতে বনভূমি 
আলোকিত করিয়া দেবললনাত্রয় স্ব স্ব নগ্ন সৌন্দধ্যে প্যারিসের 

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যার! প্যারিসের 

হস্তে পেই কলহের নীঙ্জ স্বর্ণময় আপেলটা দিয়! বলিলেন, 

“যুবক ! নরলোকে তোমার মত স্থুন্দর পুরুষ আর কেহ নাই, 

তাই তোমার কাছে আমর! রূপের বিচার করাইতে আনিয়াছি। 

তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে সকলের চেয়ে সুন্দরী বিবেচন, 

কর তাহার হাতে & আপেলটা দাও ।” দেবকন্যারা মুখে ন্যায়- 

বিচার চাঠিলেন অথচ বিচারককে উৎকোচের প্রলোভন 

দেখাইত ছাড়িলেন না। ইহাদের বানহার দেখিয়া বোধ হয় 

যেন তাহাদের দেবলোকের আদালতেও ঘুম দেওয়। প্রখাট' 

আবহমান কাল হইছে চলিয়া আসিতেছে 1! জুনে প্যারিসকে 

বলিলেন, “যুবক! আমি দেবরাণী, আমাকে ফলটা দিলে 

আমি তোমাকে অখণ্ড প্রতাপ দান করিব--রাজরাজেশ্বর 

করিয়া দিব।” মিনার। বলিলেন, “আমি জ্ঞানদেবী, আমাকে 

ফলটা দিলে মামি বিশ্বের জ্ঞানভাগার তোমা নিকট উন্মুক্ত 

করিয়া দিব--ত্বমি ভূতলে অতুল জ্ঞানী হইবে ।” ভিনাস্ 

বলিলেন, “মামি প্রেম ও সৌন্দর্য্যের. দেবতা, আমাকে যদি 

এ ফলটা দাও তাহা হইলে আমি তোমার হৃদয় প্রেমে পরিপুর্ণ 
করিয়া দিব,_-নরকুলে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সহিত তোমার পরিণয় 
সংঘটন করিয়া দিব ।” স্ুর-ুন্দরীদের কাণ্ড দেখিয়। প্যারিস 
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অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিচার নিষ্পত্তি করিতে তাহার 

কালবিলম্ব হইল না। সে তিনাসের প্রস্তাবই পছন্দ করিয়া 

ভাহার হস্তেই তণ্ক্ষণাৎ সেই স্ববর্ণনিষ্ধমিত আপেলটী দিয়! 

ফেলিল। জুনে! ও মিনার্ভা ক্রোধে কাপিতে কাপিতে 

টংরাজা ছারেখারে দিবেন বলিয়। শাসাইয়া সেখান হইতে চলিয়। 

গেলেন। এদিকে ভিনাদ দেখিলেন যে নরলোকে হেলেনের 

মত সুন্দরী নারী আর কেহই নাই, স্তরাং হেলেনেবই সহিত 
প্যারিসের বিবাহ দিয়া দিতে হইবে । হেলেনের স্বামী আছে, 

তাহা হইলে কি ভয়! প্যারিস আবার পূর্বৰ হইতে আইডা পর্ববতে 

দেবকুমারী ইনোনীকে বিবাহ করিবে বলিয়! বাকৃদান করিয়া 
রাখিয়াছে, তাহাতেই বাকি আসিয়া যায়। ভিনাস হেলেনকে 

তাহার পতির (নিকট হইতে ভরণ করিয়া আনিতে প্যারিসকে 

পরামর্শ দ্িলেন। পারিস তখনই সন্মত হইল। সে ইনোনার 

গভীর ভালবাসার কগা-_তাহার পাণিগ্রহণ করিবার প্রতিশ্রতির 

কথ! গ্রাহ্া করিল না। ইনোনী তাহার সেই বিশ্বাসঘ'তকতার 

কথ! শুনিয়া তাহাকে সাস্রনয়নে অনেক কাকুতি মিনতি করিল, 

বলিল-_ 

রূপলী ব্বমণীরত্ব লভিবারে বাগ্র আজি তুমি, 
আমার সৌন্দর্যে কি গে! আলোকিত নহে বনভূমি ? 

জদয়ের প্রেম মম বলিয়াছে "মারে শতবার, 

স্ন্দরীর সার আমি, জি মোর প্রেমপারাবার। ( টেনিদন্) 

প্যারিস ইনোনীর সেই অনুনয় ধিনয়ে কর্ণপাত করিল না। 
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ইনোনীর এই ব্থ-প্রেমের বিষাঁদময়ী প্রাচীন কাহিনী ইংরাজ 

কবি টেনিসন্ “ইনোনী” নামক করুণ কবিতায় পুনরুজ্জীবিত 

করিয়ছেন। প্যারিসের এক ভগ্নী ক্যাসাণ্ড1 ভবিষ্যৎ গণনা 

করিতে পারিত। সে প্যারিসকে বলিল যে হেলেনকে হরণ 

করিতে যাইলে টয়রাজ্যের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। প্যারিস 

সে কপাও শুনিল নাঁ' সে মেনেলসের বাটীতে গিয়া হেলেনকে 

রূপের মোহে বশীভূত করিয়া ফেলিল। তত্রাচ হতভাগিনী 
ঠেলেন তাহার পতি মেনেলসের সুখের সংসার ভঙ্গ করিয়া ও 

একমনত্র কন্য! হামিয়োনীকে পরিত্যাগ কৰিয়া প্যারিসের সঙ্গে 

গ্ভাগে প্রথমে স্বীকৃতা হয়েন নাই । কিন্কুভিনাস্ নিজে গিয়া 
হেলেশকে বলিলেন যে তিনি প্যারিসের সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে 
সববাপেক্ষা সুন্দরী রমণীর সঙ্গে বিবাহ দিবেন শপথ করিয়াছেন, 

দেবতাদের কথার কি অন্যথা হয় £ স্থতরাং হেলেনকে যাইতেই 

হইলে । “হলেন ভিনাসের কথ' অবহেলা কাঁবতে পারিলেন না । 

সেইজন্য তিনি পতিগৃহ ঠ্যাগ করিয়া প্যারিসের সঙ্গে সাগরপারে 

টয় নগরে গমন করিলেন !, 

গ্রীকদের প্রতিজ্ঞা । 

মেনেলস্ স্পার্টায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বিশ্বাসঘাতক 
প্যারিস তাহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া! লইয়! গিয়াছে । মেনেলস্ 

রোষে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া গ্রীসের সমস্ত রাজার কাছে 
সে কগ! জানাইলেন। গ্রীন দেশে তখন অনেক রাজা ছিলেন, 
সকলেই বীর ও যোদ্ধা । সেই রাজন্যবর্গের দলপতি ছিলেন 



৯১২ ইলিয়াডের গল্প । 

মেনেলসের অগ্রজ মাইসেনীর অধিপতি আগামেম্নন। তিনি 

আবার হেলেনের ভগ্মী ক্লাইটেমিন্ট্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

আযাগামেম্নন্ ও মেনেলস্ ছিলেন আযাটুজের পুজ্র। ম্যাটুজ 

গ্রীস দেশের প্রাচীন কালের রাজা পিনপ্নএর বংশে 
জন্মিয়ছিলেন। সেইজন্য ধনে, মানে ও বংশগৌরবে 
আগামেম্নন্ যথার্থই নরপাঁত ছিলেন। প্রবীণ ও জ্ঞানী 

নেষ্টর্ ছিলেন পাইলসের রাজা । সালামিসের অধীশ্বর টেলা- 

মনের পুক্জ আযযাক্স ছিলেন ভীমের মত বলবান্ যোদ্ধ। ; 

শারীরিক বলে তিশি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহারা! সকলেই 

মেনেলসের অপমান নিজেদের অপমান ও সমস্ত গ্রাক জাতির 

অপমান ৰলিয়। মনে করিলেন এবং সঞ্লেই প্রতিজ্ঞা করিলেন 

যে, তাহারা সকলে মিলিয়। টুয় নগর মাক্রমণ করিয়া হেলেনকে 

উদ্ধার করিয়া আনিবেন' রাক্তা মেনেলসেব সহিত হেলেনের 

বিবাহ কালে গ্রীসের অনেক রাজাই হলেনকে বিবাহ 

করিবাব আশায় সেই স্বয়ংধর সভায় উপস্থিত ছিলেন । তাহারা 

সকলেই হেলেনের পিতৃশ্কানায় টিণ্ডের!সের কাছে শপথ করিয়া 

আসেন যে, যদি কেহ হেলেনেব মনোনাত পতির উপর অত্যাচার 

করে ভাহ। হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া সেই অভ্যাচারের 

প্রতিশোধ দিবেন। সেই সত্যের কথা স্মরণ করাইয়া সেই 

সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে যাইবার জন্য মেনেলস্ ডাকিয়া পাঠাই- 
লেন। অনেকেই আমিলেন। কেহ কেহ যুদ্ধে যাইলে মরণ 
নিশ্চিত জানিয়াও আসিলেন। করিন্থের বীর ইউকিনরকে তাহার 
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তবিষাত-বেত্তা পিতা গণিয়া বলিয়াছিলেন ষে, যুদ্ধে যাঁইলে 

হার নিশ্চয় ম্ব্্য হইবে । তিনি পিতার নিষেধ না শুনিয়া 

সতা-পালনের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসিলেন। আবার ছুই 

একজন এই দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা হইতে অব্যাহতি পাইবারও 

চেষ্টা করিলেন। সিসাঁয়নের রাজা একিপোলাস্ তাহার 

অগাধ বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যুদ্ধে যাইছে সন্মত ছিলেন না। 

তিনি নিজের পরিবর্ষে একটা মুল্যবান ঘে'টকী দিয়! যুদ্ধযাত্রা 
হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । 

ইন্উলিদিজের বাতুলসজ্জা । 

ইথাকা! দ্বীপের রাজা ইউলিসিজেরও প্রথমে যুদ্ধে যাইতে 

ইচ্ছা ছিল না। ট্রয়যুদ্ধের যখন ঘোষণা হয় তখন ইউলিমিজের 

বৃদ্ধ পিতা লেয়ার্টিজ তাহাকে রাজ্যভার দিয়া নিজে শান্তিতে বাস 
করিতেছিলেন। ইউলিসিজের মহা জ্যাট্টিক্রিয়াও তখন 
জাবিতা ছিলেন এবংাহা'র স্ত্রী স্ন্দরী পেনেলোপীর সবে একটী 

পুজ সন্তান হইয়াছে। তীহাদের ছাড়িয়া দুরদেশে যুদ্ধে যাইতে 
ইউলিসিজের মন উঠিতেছিল না। তাই স্টাহাকে যুদ্ধে যাইতে 

আহ্বান করিলে তিনি পাগল হুইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়া- 

ছিলেন। রাজা মেনেলসের দূত প্যালামিডিজ, ইথাকায় গিয়। 
দেখেন ইউলিসিজ. লাঙ্গলে একটী বুষের সঙ্গে একটা ঘোটক 

যোজনা করিয়া, বীজের বদলে লবণ ছড়াইয়া, ক্ষেত্রে না গিয়া 
সমুক্তরের তীরে যাইয়া! একমনে হুলচালনা করিতেছেন। চতুর 
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প্য।লামিডিজ সেই লাঙ্গলফলকের সম্মুখে ইউলিসিজের শিশুপুক্ত 
লিমেকাস্কে শয়ন করাইয়া দিতেই ইউলিদিজ, লাঙ্গল একটু 

পাশ কাটাইয়! টানিলেন__পাছে পুভ্রের গাত্রে আঘাত লাগে। 

তাহাতেই প্যালামিডিজ তাহার বাতুলতার ছলন। ধরিয়া ফেলি' 

লেন। কাষেই ইউলিসিজ.কে যুদ্ধে ধাইঠে হইল। তিনি হেলেনের 
পিতার কাছে পূর্বেব যে সত্য করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর 
ভাঙ্গিতে পারিলেন না। যুদ্ধেষাইয়া কিন্তু ইউলিসিজ, স্বদে- 

শের ও স্বজাতির মান রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন। তাহার অসাধারণ বুদ্ধিতে গ্রীকগণ অনেক শঙ্কট 

হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। যে সকল কঠিন কাধ্য অন্যের 
অসাধা, ইউলিসিজ, তাহা সাধন কারয়াছিলেন । 

আকিলিজের স্্রীবেশ | 

গ্রীকদের মধ সর্নবাপেক্ষ' শ্রেষ্ঠবীর ও দুদ্ধর্ষ মাশ্মিডন সৈন্য- 
দলের নেত1! ম্যাকিলিজ্ও যুদ্ধে আসিতে চাহেন নাই । আযাকি- 

লিজও ইউলিসিজের মত হেলেনের স্বামীর মান রক্ষা করিবার 
জন্য পুর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিলেন। টয় যুদ্ধের ঘোষণার 

সময় ইউলিদিজ্ ছিলেন পৌঢ়বয়স্ক, কিন্তু আকিলিজ ছিলেন 

নবীন যুবক মাত্র। আকিলিজের দেব-অংশে জন্ম হইয়াছিল। 

তাহ।র পিঠা পিলিউজ সমুদ্রদেবী রজত চরণ! থেটিস্কে বিবাহ 

করিয়াছিলেন । সেই বিবাহের সময় দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। 

সমুদ্রদেব নেপচুন্ ভ্যাগ্যবান্ বরকে জ্যানথাস্ ও বেলিয়াস্ নামে: 

দুইটী অমর মশ্ব উপহার দেন, এবং সেপ্টর ( অর্ধ ঘোটকাকৃতি 
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মনুষু ) কাইরন্ আ্যাশ কাষ্ঠে নির্পিত একটী অন্ভুত 
বর্ণ! যৌতুকস্বরূপ দান করেন। আযাকিলিজ. উত্তর কালে সেই 
অশ্বযুগল ও বর্শা লইয়া টুয়-সমরে গমন করিয়াছিলেন। 

এই কাইরনই আ্যাকিলিজ্কে গীতবাদ্যাদি শ্ুকুমার কলা 

এবং রণকৌশল শিক্ষ। দান করেন। আযকিলিজের মাতা 

থেটিস্ টুয়্-যুদ্ধ ঘোষণা! হইতেই, যাহাতে যুদ্ধে যাইতে 

না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ 
দেন। আযাকিলিজ তাহার জন্মস্থান থিয়া হইতে পলায়ন 

করিয়া সাইরসের রাজা লাইকোমিডিজের কন্যাদের কাছে 

গিয়া স্ত্রীলোক সাজিয়৷ লুকাইয়া ছিলেন। এদিকে গ্রীকরা 
জানিতেন যে আকিলিজ, যুদ্ধে না যাইলে ভীহারা জয়ী হইতে 

পারিবেন না, ম্থতরাং তীহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই 

হইবে। গ্রীকরা ইউলিসিজকে সেই কঠিন কার্য্যের তার 
দিলেন। তিনি সন্ধান লইয়া, গহন! ও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়ের ছলে 

সাইরাসের রাজ-অন্তঃপুরে ছল্সুবেশী আিলিজের কাছে গিয়। 
উপস্থিত হইলেন। আ্যাকিলিজ, অন্যান্য স্্রীলোকদের মত গহনা 
কিনিলেন না, তিনি অস্ত্র বাছিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়াই 
ইউলিসিজ, ত্রাহার ছল্পবেশ ধরিয়া ফেলিলেন। তখন আর 
ম্বাকিলিজ্ পূর্ব্বের সত্য ভঙ্গ করিয়! যুদ্ধে আসিতে অমত 
করিতে পারিলেন না । 

আযাকিলিজ, কিন্তু মরণ নিশ্চয় জানিয়া জন্মভূমির নিকট 
চিরবিদায় লইয়াই যুদ্ধে যাইলেন। তীহার জননী থেটিস্দেী 



শনি 

১৬ ইলিয়াডের গল্প । 

তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে তিনি স্থখশান্তিময় দীর্ঘজীবন 

চাহেন, না স্বল্লায়ু হইয়া বীরের গৌরর ও মৃত প্রার্থনা করেন। 
আিলিজ উত্তর দিয়াছিলেন-__ 

দাও মোরে কীত্তিপূর্ণ ছু'দপ্ডের গৌরব-জীবন, 
চাহিনাক শতবর্ষ খ্যাতিশ্ন্ত জীবনে-মরণ | 

থেটিস্ বলিয়াছিলেন উ়্ যুদ্ধে যাইলে তাহার মনস্কামনা পুর্ণ 
হইবে--তিনি অতুল্য বারের গৌরব পাইবেন । তাই ম্যাকিলিজ্ 
মৃতার জন্য প্রস্তত হইয়াই যুদ্ধে চলিলেন। ইলিয়াড, কাবো 

অনেক বীরের কথা আছে কিন্তু আকিলিজ্কেই হোমার 

কাবোর প্রধান নায়ক--আদর্শ বীরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । 

আকিলিজ, দেব-অংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়! দেবতাদের মতনই 

সাহার হুন্দর মুক্তি; যুদ্ধ-লিক্রমে ও দ্রুতগতিতে তিনি যেমন 

অহ্িতীয়, তেমনই আবার বাগ্সিতায় ও সঙ্গীতাদি নানা গুণে 

তিনি বিভৃষিত ছিলেন। 

গ্রীকদের রণঘাত্রা । 

একদিকে থেসালীর অরণাময় উপত্যকা হইতে আরম্ত 

করিয়৷ পোলোপনেনসের সমুদ্রতীর পধ্যন্তস্থান অন্যদিকে পশ্চিমে 

ইথাকা ও পিফালেনিয়া, পূর্বে ক্রীট ও রোডস্ দীপ সমুহের 

মধ্যে গ্রীসদেশের অন্তভূক্তি সমস্ত রাজ্য হইতে সৈন্য আমিতে 

লাখিল। কিন্তু এই বিপুল সৈন্য দূর দুরান্তর হইতে সংগ্রছ 
করিতে দশ বুসর কাটিয়! গেল । শেষে সমস্ত রাজ্যের রণতর্টু 

জলিয়। বিয়োসিয়ার তীরে অলিস্ নামক বন্ধারে একত্রিত হইল ।. 



গ্রীকদের রণ-যাত্রা | ১৭ 

প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হইয়া ম্যাগামেম্নন্ এক শত 

জাহাজে আট হাজার সৈন্য লইয়! মাইসেনী হইতে আদিলেন । 
সমুদ্রতীর হইতে দূরবন্তী বলিয়া আর্কেডিয়া দেশের জাহাজ 
ছিল না; তিনি সেই দেশের সৈম্য লইয়া যাইবার জন্য আরও 

৬০খানি রণপোঠ আনিলেন। তাহার ভ্রাতা মেনেলস্ও ৬০ 

খা:ন জাহাজে স্পার্টায় যোদ্ধ বর্গকে লইয়া আসিলেন। শুভ্র- 
কেশ শেষ্টর পাইলস্ হইচে ৯০ খানা জাহাজ ও ভীহার 
বাবপুজ আণ্টিলোকাসকে আনিলেন। স্যালামিস হইতে বড় 

জাযাক ও ইথাকা হইতে ইউলি'সজ, প্রত্যেকে বারখানি মাত্র 

জাহাজ আনিলেন, কিন্তু তাহ।রা নিজের! একাই এক শত। 

আ্যাযাক্স তাঁহার ভ্রাতা টিউসারস্কে সঙ্গে আনিলেন । টিউসার 
ছিলেন গ্রীকদেণ মধো শ্রেক্ট তীরন্দাজ । ক্রার্টু দ্বীপের বুদ্ধ 
রাজা আাইডোমিনিউজ এবং আর্গসের রাজ! টাইডিউজের পুক্ 

ডায়োমিড্ প্রতোকে আশীখানি করিয়। হাণবপোত আনিলেশ। 

ডষে'মিডের মত বীর আকিলিজ, বাতীত গ্রীকদের মধ্যে 

পার কেহ ছিল না। লোরিস্ হইন্টে ওইলিউজের পুক্র 
খর্বকায় আধাক্স আসলেন । তিনি বর্শ। ক্ষেপনে সিদ্ধহস্ত 

ভিলেন । আযকিলিজ, তাহার বন্ধু ও সারথী পেটেক্রকে 
এবং তাতার আজেয় মান্ম্িভন সৈন্য লইয়া আমিলেন। সমস্ত 

রাজ্যের সৈন্য একত্রিত হইলে, নুন্যাধিক বারশত জাহাজে এক 

লক্ষের উপর সৈন্াসামন্ত ও দাসদাসী লই$% গ্রীকরা টুষ্ধ নগর 

অবরোধ করিতে স্বাত্র: করিতেন । 



দেবতাদের দলাদলি। 

গ্রীকর! রণসজ্জা করিতেই দেপতাদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়া 

গেল । জুপিটার, ভিনাস,, রৌপ্য-ধনুর্ধারী অরূণদেব-_আপোলো 

(জুপিটার ও ল্যাটোনার পুক্্ ), তাহার যমজ ভম্মী (চন্দ্রের ও 

শিকারীদের দেবা) কুমারী ডায়ান' (আটিমিজ), দেব সেনাপতি 

(গ্রীকদের কাণ্তিকেয়) মাস (এরিজ্) হইলেন টেনজানদের পক্ষে 

এবং জুনো মিনার্ভ, ত্রিশুলধারী বরুণদেব নেপন্চুন্ (পোসিডন্) 

প্রভৃতির হইলেন গ্রীকদের পক্ষে । দেবতারা আপন আপন 

দলের সাহাশা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং বিপক্ষ- 

দলের ক্ষতি করিবার সুযোগ খুঁছিতে লাগিলেন । 

র ৰ ইফিজিনিয়া | 

গ্রীকদের যুদ্ধযাত্রীর প্রথম হইতেই দেবতাদের উপদ্রব 

আরস্ত হইল। প্রথমে দিকৃভ্রম হওয়াতে গ্রাকদের জাহা্ত 

টয়ের দিকে না গিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়িল এবং পরে ঝটিকার 

বেগে পুনরায় গ্রাসের তীরে ফিরিয়া আমসিল। আবার সেই 

সমস্ত রণতরী অলিস্ বন্দরে একত্রিত করা হইল। কিন্তু 

এবার যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেই ডায়ানাদেবা বাতাস বন্ধ 

করিয়া দ্িলেন। সেকালে বাতাসের বেগেই জাহাজ চলিত । 

বায়ু রুদ্ধ হওয়াতে গ্রাকদের তরীসমূহ অলিস, বন্দরে অনেক দিন 

বন্ধ হইয়। রহিল । একস্থানে বন্ধ থাকাতে গ্রীক সৈনিকেরা 

অস্থির হইয়া উঠিল ও পীড়ত হইতে লাগল। গ্রীকরা অন্য. 



ইফিজিনিয়! | ১৪ 

উপায় ন! দেখিয়া ডায়ানাদেবীর পুবোহিতের কাছে জিজ্ঞাসা 

করিয়া পাঠাইল, কিসে দেবীর রোষের শান্তি হয়। ডায়ান৷ আদেশ 

দিলেন, যদি গ্রীকদের প্রধান সেশাপতি তাহার কুমারী কন্যা 

ইফিজিনিযাকে বলি দেন তবেই দেবী সন্থুউ হুইবেন। 

ম্যাগামেম্নন সেই কঠোর আদেশ গুনিয়া স্তস্তত হয়! 

গেলেন। ইফিজিনিয়! তাহার মনের আলো, প্রাণের শান্তি, 

আধফোটা ফুলের মণ সুন্দর, সেই ইফি(জনিয়াকে বলি দিতে 

আযা'ামেম্নন্ প্রথমে কিছুতেই রাজি হইলেন না। এদিকে 

দেবীকে তুষ্ট না করিলে গ্রীকৃদের টয় জয় না কখিয়া দেশে 
ফিবিতে হয়। তাহা হইলে তাহাদের অপমান রাখিবার আর 

স্থন থ।কিনে না; এই ভাবিয়। সমস্ত গ্রীক সৈন্য ইফাজনিয়াকে 

বলি দিণার জন্য উন্মন্ত হইয়া উঠিল। সেই গঞগোলের কথ! 

যখন ই-ফজিশ্য়ার কাণে গেল, সে এক কথ'য় সমস্ত গোল 

মিটাইয়। 18৭ 1 সে বালল “দেশের মানের জন্য প্রাণ দিবার 

চেয়ে আব কি স্্ুখর কথা আছে। এত হোক থাকিতে দেবী 

যে আমার তুচ্ছ প্রাণ বলি চা'হয়াছেন, সে ত আমার পরম 

সৌভাগ্যের কপা। ইহার জন্য এত গোলযোগ কেন ? 

ইফিজ'নযা পিতাকে বুঝাইয়া শান্ত করিল এবং হাসি মুখে 

দেশের ম'ন রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিল। 

এ* ইফাঁঞ্নিয়াকে ব'লদ্ান দিবার কথার রূপান্তর আছে। 

অপর এক মতে ডায়ানা দেবীর আদেশ গুনিয়। ইফিজিন্য়াকে 
যখন তাহার মাতার নিকট হইতে অলিস, বন্দরে আনয়ন করা হয়, 



২, ইলিয়াডের গল্প। 

তখন তাহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই যে তাহাকে বলি দেওয়। 

হুইবে। জাহাজে জাসিয়! পিতার বিষন্ন মুখ, রক্তলোলুপ গ্রীক্ 
রাজাদের নির্দয় দৃষ্টি, ও পুরোহিত ক্যাল্কাসের হস্তে উদ্যত 
ছোঁরা দেখিয়া ইফিজিনিয়া যখন বুঝিতে পারিল যে তাহাকে 

বলি দেওয়া হইবে, তখন সে ভয়ে জ্ঞানহার! হইয়া যায় এবং 

ডায়ান! দেবী তাহাকে সশরীবে তুলিয়া! লইয়া গিয়া তাহার 

পরিবর্থে একটা মুগশিশ্খকে লি দিবার জন্য রাখিয়া যান। 

এই ইফিজিনিয়ার বলিদানের চিত্র অস্কন সম্বন্ধে একটা 

প্রসিদ্ধ গল্প আছে' এই জীবনোতসর্গের ছবি কে ভাল 

তকিতে পারে এই লইয়া একবার স্লায়নের বিখাত চিত্রকর 

টাইমান্ধিজছের সাঙ্গ পর একজন চিত্রকারের প্রতিযোগিতা 

হয়। ছুইজনেই দেখালেন যেঠিক যে সমান ইফিজিনিয়াকে 

আঘাত করিকাধ ক্ন্য পুত্রাতিত অস্ত্র উদ্ভত করিয়াছে সেই 

সময়ে তাগাল পিতার মুখের, প্রধান সেনাপঠির উচিত গাভীবা 

রক্ষা বরিহ হৃদয়ন্েদ] বেদনা” ভাব চিত্রে পরিস্ফট করা 

কঠিন ব্যাপার । শেষে উিমানথিজ, সেই সময়ে আাযাগামেম্নন 

গাত্রলস্ত্বে হখ ঢ1কিযাছেন,। এইকপ অঙ্কিত করিয়া প্রতিদন্ী 

চিন্রকরকে পরাস্থ কারেন ও পুরস্কার লাভ গরেন। 

ইফিজিনিয়াব এই ন্ষাদময়ী কপ লইয: গ্রীক-নাউককার 

ইউরিপিডিঈ & ফরাসীনটিককার বেসিন এক এক খানি 

বিখ্যাত নাটক লিখিরা গিয়া্চেন এবং ইংরাজ কলি টেনিসন্, 

তাহার “শুন অভ ফেঞ্পার উইমেন" নামক উতকৃষ্ট গাথা এই 
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করুণ কাহিনী করুণতর করিয়া তুলিয়াছেন। টেনিসনের ইফি- 

জিনিয়া তীহ্থার জীবনের শেষ মুহুর্তের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন-_ 

আশাহত হয়ে সেই কালাস্তক স্থানে-- 

স্মরিলে এখনো আম্মা কাপে ক্ষোভে- ভয়ে - 

পিতা মোর মুখ ঢাকি কর-বাবধানে, 

আমি অশ্রু বরষণে অন্ধপ্রায় হয়ে 

কি বলিতে গেনু--ভগ্স্বরে - দীর্ঘশ্বাসে 

স্বপ্লাবেশে যেন । অস্পষ্ট দেখিন্ু কত 

কৃষঃ-শ্যশ্র কদর রাজ! মোর মৃত আশে 

চেয়ে আছে চারিধারে শার্দ,লের মত) 

কাপিল মাস্তল্রাজি--তরণী সাগরে, 

মন্দির, জনতা, হট, দিগন্তের সনে; 

কে ধেন টানিল মোর নমর-কগপরে 

শাণিত ছুরিকা ধীরে আর নাহি মনে। 

ইফিকিনিয়াকে বলি দিনত ডায়ান! প্রসন্ন হইয়া স্ববাতাস 
দিলেন। গ্রীকদের রণতরীসমুহ সাগর পার হইয়া টুয় দেশের 

নিকটে গ্িয়। পুছিল। মধ্যে একবাঁব টেনেডস্ দ্বীপের কাছে 

জাহাজ থামাইয়। গ্রীকরা ইউলিসিজ, ও মেনেল কে দিয়া রাজ! 

প্রায়ামের কাছে বলিয়া পাঠাইল যে ট্রোৌজানরা যদি তখনও. 

ধ্নরত্র সমেত হেলেনকে গ্রভার্পণ করে তাহা হইলে গ্রীকর' 

যুদ্ধ না করিয়! দেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু 
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তাহাদের দেশের অপমান হইবে এবং বীরবীর্ষ্যে কলঙ্ক পড়িবে 

ভাবিয়৷ টেজানরা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ইউলিসিজ ও 

মেনেলস্ প্রগ্যাবর্ধন করিতেই যুদ্ধ অনিবাধ্য জানিয়া গ্রীকদের 
রণতরী পুনরায় টয় রাঙ্গোর দিকে অগ্রসর হইল এবং 

সারির পর সারি দিয়! বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া যেখানে হেলেসপণ্ট 

প্রণালীর নীল জলরাশি ঈজিয়ান্ সাগরের তরঙ্গভঙ্গে প্রতিহত 

হইয়াছে, সেই খান গিয়। নোঙ্গর কননিল! 

প্রোটেসিলস, ও লাওডেমিয়া | 

এখনও কিন্তু দেবতাদের নরবলির লোভ মিটে নাই । দৈৰ- 

বাঁণী হইল-_ট.য় দেশের তটভূমিতে যে প্রথমে তরী হইতে অব- 
তরণ করিবে ভাঁচারই মৃত্য হইবে। রণস্থংল আয়া বিন! 

যুদ্ধে সঞ্চলের, অগ্নে প্রাণ দেওয়া সহজ কথা নহে । কিন্তু 
গ্রীকরা বীরের জাতি, অনেকেই মগ্রাসর হইল! ফাইলেসীর 

রাঙ্ঞা প্রোটে'সলম সকলের আগে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং 

ততক্ষণাণু শত্রুদের বর্শাধাতে প্রাণ হারাইলেন - প্রোটেসিলসের 

এই আত্মদানে কথা তাহার আদর্শন-কাতরা স্ত্রী লাওডেমিয়। 

জানতে পারেন নাই। [তিনি পতির সংবাদ পাইবার জন্য বহুদিন 

জাশাপথ চাহিয়া 'ছলেন। পরিশেষে দেবতাদের অনেক স্তব- 

স্তরটি করায় তাহার! ঠিন ঘণ্ট। মাত্র সমায়র জন্য প্রোটে- 

'লিশস্কে প্রেহপুরা হইতে আসিয়া লাওডেময়ার মলে দেখা 

করিতে দিয়াছিলেন। সেই ক্ষণমিলনের সময় সতী পতিরু 

ক্রোড়ে দেহত্যাগ করেন। এই বিষাদময়ী কাহিনী ইংরাজ- 
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কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ “ল্যাওডেমিয়।” নামক বিখাত গাথায় লিপি- 

বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। দেই কবিতার শেষাংশে একটী বিচিত্র 

কিন্বদস্তীর সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে-__ 

হেলেম্পণ্ট, উপকূলে ( এ বিশ্বাস ছিল ) বন্কাল 
জন্মাইত ক্রম-সূক্্ম দীর্ঘচড় বৃক্ষ এক ঝাড়? 

তাহার সমাধি 'পরে, ধার শোকে অনুমৃতা তিনি 3 

সেই তরুচুড়া হ*তে ট.য়ছুর্স-প্রাকার বিশাল 

দুষ্ট হলে, রুদ্ধ হত সে তরুর উদ্ধগাী “বাড় 

অগ্রন্ভাগ হ'তে তাব প্রাণশক্তি কে লইত ছিনি'_ 

শুকাইত তরু-চূড়ী, নবপত্র জন্মিত আবারু । 

বারেবার হ'ত সেই তরুচুড়া বৃদ্ধি ও সংহার। 

প্রোটেদিলসের কথা বলিৰার সময় হোমারেরও সুর 

করুণ হইয়া আসিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন--+ 

অসম্পূর্ণ পড়ে আছে গর্বোননত প্রাসাদ তীভার, 

বক্ষে আঘাতিয়া বুথ! পত্রী তার করে হাহাকার । 

প্রোটেসলসের আত্ঘদানের পব শ্রীকৃরা অবাধে তীরে 

উঠিল। তাহাদের তরীগুলিকে তীরের উপর টানিয়া আনিয়া 

তাহারা সহজ সহস্র কান্টের গৃহ নিশ্মাণ করিয়া সাগর-সৈকতে 

শিবির স্থাপন করিল। পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়! টুয় নগর 

অবরোধ করিল । 
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খ্বীকরা টুয় নগর অবরোধ করিয়া নয় বশুসর ধরিয়া যুদ্ধ 
করিল; টয় নগরের নি্টবন্তী অনেক নগর লুষ্টন করিল; 
টয় রাজোর চারিদিকে বুদূর অবধি যুদ্ধের গাগুন জ্বালাইয়। 
হাহাকার তুলিল; 1ক্গ্ঘ টয় নগরে প্রবেশ করিতে পারিল 

না। টয় নগরের উচ্চ প্রাচীর আযাপোলো ও নেপচুন ধেবতা- 

দিগের দ্বারা গ্রথিশ, কাহার সাধ্য সেই কঠিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 

নগর অধিকার করে। বিশেষতঃ টোজানরাও প্রচণ্ড 

বিক্রমে বীরের নত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যেও 
অনেক শক্তিশালী বীর ছিল। রাজা প্রায়ামের পঞ্চাশজন 

পুজ্র-মকলেই যোদ্ধা । তাহাদের মধ্যে হেক্টুরের নামই 
সর্নবাগ্নে উল্লেখযোগ্য | 

হেক্টর ছিলেন টেজানদের সব্দপ্রধ।ন বীর | ভিনি প্যারি- 

সের ভ্রাতা, কিন্তু প্যারিস যেমন নীচ € কাপুরুষ, হেক্টর 

ছিলেন তেমনহ টন্নহমনা ও সাহসী! হেক্টরের সমতুল্য 
যোদ্ধা গ্রাকদেণ মধ্যেও ম্যাকিশিজ, ব্যতীত আর কেহ ছিগ না। 

হেক্টর জাশিতেন যে গ্রাকদের সাহত এই অন্যায় সমরে শেষে 

টো জানদেরই হারিতে হইবে এবং টয় রাজ্য উৎসন্ন যাইবে । 

কিন্তু হেলেনকে কিরাইয়া দিয়া গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধিষ্থাপন 
করিবার কথা উঠিলে তিনি স্বদেশের মান রক্ষার জন্য, বিনা- 
যুদ্ধে হেলেনকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মতি দেন নাই। হেক্টর 
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যেমন রাজ প্রায়ামের গৌরব ছিলেন, হেক্টরের স্ত্রী আ্যা্ডে 
ম্যাকীও প্রায়মের কুললক্ষমীস্বরূপণী পতিপ্রাণা ললনার 
আদশস্থানীয়া ছিলেন। হেক্টর ও জ্যাণ্ডো ম্যাকীকে আদর্শ 
করিযা নানা দেশের কবিরা নায়ক-নায়িকার চরিত্র অশকিয়া- 
ছেন। আমাদের দেশের মহাকবি মধুসূদন যে মেঘনাদবধ 
কাব্যে মেঘনাদের ও গ্রমীলার এবং অপর মহাকবি হেমচন্দর 
যে বৃত্রসংহার কাব্যে কুদ্রপীড়ের ও ইন্দ্রবালার চরিত্র অস্কিত 
করিয়/ছেন, তাহাতে হেক্টর ও আ্যঞ্চোম্যাকীর টরিত্রের ছায়া 
পড়িয়াছে। 

হেক্টরের পরেই ট্রোজানদের আঃ একজন প্রধান বীর 
ছিলেন, ডার্ডেনিয়ান্ সৈন্য দলের নেতা ঈনিয়াস। তিনি 
প্রায়ামের জ্ঞািভ্রাতা অ্যাঙ্কাইসিসের পুভ্র।, হীনয়াসের 
দেবমংশে জন্ম দেবী ভিনাস ছিলেন ভীাহার জননী। 
ঈপিয়াস প্রায়ামের এক কন্যাকে বিবা্গ করেন। টয় যুদ্ধাব- 
সানে ঈনিয়াস ইটালী দেশৈ :গয়, নুতন রাজ্য শ্বাপন করেন । 
তিনিই রোমান মহাকবি ভত।্ডিলের “ঈনীদ* মহাকাব্যের 
শায়ক। ভাজ্জিলের মে ভাহার বংশধরেরাই রোমানদের 
আদিপুরুষ । টেখক্জানদের অপরাপর যোদ্ধ।দেক মধ্যে তাহাদের 
শ্রেষ্ঠ তীদন্দ।জ প্যাগারাসের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ প্যাগ্ডারাসের 
শরসন্ধান অবার্থ হই হ | 

এ. -টণজানরা কেবল নিজেদের রাজ্যের যোদ্ধাদের উপর 
» নির্ভর করিয়া গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। মাইসিয়া! 
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কেরিয়া, ফিজিয়া, লিঙগিয়া প্রভৃতি "দশ দেশাস্তর হইতে 

যোদ্ধবর্গ তাহাদের সাহাযা করিতে আসি! ছিল । সেই সাঁহাষ্য- 

কারী রাজা"দর সৈন্যবল টেশজানদের আপনাদের সৈন্যের 

অপেক্ষা অনেক মধিক ছিল এবং তাহাদের মধ্যে এমন অনেক 

বীরপুরুষ ছিলেন ষে মহ'রথী ভেক্টর বাতীত টেণজান্দের দলে 
তীহাদের সমকক্ষ যোদ্ধ' হার কেহ ছিল না! সেই বীরবুন্দের 

শিরোমণি ছিলেন সার্পিভন ও গ্রকাস্।? তাহারা লিসিয়! 

দেশের সেনাপণ হইয়া যুদ্ধ আসয়াচিলেন। সাপিডনেরও 
দেব-মংশে জন্ম-তিনি জুপিটাবের পুজর এবং একজন মহাবীর । 

গ্লকাসের মত অপমসাহসী অথচ সন্গদয় যোদ্ধা গ্রীণ ও টোজান 

উভয় পক্ষেই আর কেহ ছিল না বলিলেই হয়। স্তদুর গে,স্ দেশ 

হইতে রিসাস্ নাম একজন দেনাপতি টেগজান'দরর হইয়। যুদ্ধ 

কারতে অসিয়াছিলেন | তনও একজন বিখ্যাত বার 

এই দকল যোদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া টয় জয় করা সহজ 

কথা নহে ! একে বু গাল প্রবাসে পাকিয়া গ্রীক সৈম্েব! দেশে 

ফিরিবার জন্য বাগ্র হইয়াছিল, তাহ'র উপব আব!ব ধদ্ধেধ শেষ 

বগুসত, অর্থাৎ দশম বর্ষে, গ্রীক সেনাপন্তিদের মধো গুঁগুবিবাদ 

আরম্ভ হইয়াছিল । 

গীকৃদের গুহ-বিবাধ 

যুদ্ধের নবম নর্ষে টয়ের নিকটেই একটা ক্ষুদ্র নগর গ্রীকরা 
অধিকার করিয়াছিল সেই নগরের লুষ্টিত দ্রব্যেণ বিভাগ হইবার 
সময় গ্রীকদের প্রধান সেনাপতি আযগামেম্নন্ ক্রাইসীইজ নাষে' 
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একটি কুমারীকে এসং গ্রীকদের প্রধান বীর আ্যাকিলিজ ব্রাইসীইজ্ 
নামে আর একটা কুমারীক্ে তাহাদের স্ব ্ ব অংশে পাইয়াছিলেন। 
ক্রাইসীইজ আপেলো দেবের পুরোহিতের কন্যা! । বুদ্ধ পুরোহিত 

ধন রতু লইয়া আগ!মেম্ননের নি+ট কন্যাটিকে ফেরত দ্বার জন্য 

অনেক মিনত ককেন। আ্যাগামেম্নন্ কিন্তু সে কথায় »ম্মত 

হইলেন না'। তিনি শোকার্ত পিতাকে কটু কথা বলিয়৷ তাড়াইয়া 

দিলেন। বুদ্ধ পুরোহিত সমুদ্রতীরে গিয়া তাহার ইফদেব 
আযপোলোর নিকট কাদিতে কীদিতে মনের দুঃখ জানাইলেন । 

আকিলিজের রোষ। 

আকিলিজা.কই ষত মনিষ্টের মূল ভাবিয়া আগামেম্নন্ 

ভীষাকে বলিলেন, “শামি ক্রাইলেইজকে স্ত্রীর মত, তাঈবাসিভাম, 

তাহাকে তুমি অন্যায় করিয়া ফেরত দেওয়াইলে। কিন্তু 

আমার লুঠর অংশ আমি ছাড়িতেছি না-_ যেখান থেকে তউক 

তোমাদের দিত হইব । আর ঢকহ ন' দেয়, তুমি ব্রাইসীইজকে 

লঃয়া রাখিয়াছ, তাহাকেই আমার কাছে পাঠাক্ঠয়। দিও 1৮ সেই 

কথ! শুনিয়া আকিলিজ, রোষে জ্বলিয়া উঠিয়: আগামেমূনন্কে 

লোভী, নীচ প্রভৃতি কট,ক্তি করিলেন। আ্যাকিলিজ.ও 

ব্রাইসীইজকে অতিশয় ভালবাসিতেন । আযগামেম্নন্ বলি- 

লেন, “তুমি যদি ব্রাইসীইজকে এখনি ফেরত না দাও, তাহা 

হইলে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া আসিব। আমি 
তোমাদের দলপতি, সে কথা যেন মনে থাকে 1” আযাকিলিজ, 
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একে তরুণবয়স্ক তাহাতে আবার অত্যান্ত উদ্ধত ছিলেন; তিনি 

ক্রোধে এরপ জ্ঞানহারা হইলেন ষে তখনই একটা! হাত্বাহাতি 

কাণ্ড করিয়া বসিতেন। কিন্তু প্রবীণ নেষ্টর.. উভয়ের 

মধ্যে দীড়াইয় তাহাদের বিবাদ ভতদুর অগ্রসর হইতে দিলেন 

না। শেষে আকিলিজ. ক্রোধে কম্পান্থিতকলেবরে আ্যাগা- 

মেম্ননের মুখের উপর বলিয়। আমিলেন, “তোমার মত লোভীর 

সহযোগী হইয়া আর আমি যুদ্ধ করিব না। তোমারই ভ্রাতৃ- 
বধুকে উদ্ধার করিবার জন্য আমর! যথাপর্ণবস্য ত্যাগ করিয়া 

এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছি, ভূমি এমনই অকৃতজ্ঞ যে দে কথা 

ভুলিয়া গিয়াছ। যাহ! হইবার হইয়া গিয়াছে, আর আমি যুদ্ধ 

করিতেছি না। টোজানপা যদি ভোমাদের জাহাজে আগুন 

জ্বালিরা দেয় তবুও আর গাম যুদ্ধ কারন না। তুমি যাঁদ তখন 

প্রাণের দায়ে আমার কাছে কী দয়া গিয়। সাহাযা চাহ, তবুও নহে। 

এই বলিয়া আ্যঞ.লজ, ক্রোধকম্পিতপদে সেস্থান হইতে 

চলিয়া আসলেন । আাকিলিজের ১রাষই হালয়ড কাব্যের 

আখ্যানবন্ত বলয় ঠোমার নিদদেশ করিয়াছেন । ইন্িয়াড্ 

কাব্যের প্রথম পংক্তিতেই হে।মার বল্য়াঞ্ছেন-_ 

গগ দেখা বাণী, ঠমি পালি ইজ তনয়ের রোষ | 

আআকিলিজ, শাবরে গিগা ত্রাইসাইজকেও ফেরত দিলেন। 

বেচারী ব্রাইপাইজও তাহার নবান প্রভুর স্েহে নিতান্ত 

বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল--আবার এক নূতন প্রভুর 
কাছে যাইতে হইবে শুনিয়৷ সে কাদিয়া আকুল হইল ও 
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নিতান্ত অনিচ্ছায় আ্যাগামেমননের কাছে যাইল। আ্যাকিলিজ 

তাহার অজেয় মাশ্মিডন সৈশ্যদের লইয়! নিজের জাহ।জে গিয়া 

উঠিলেন | 
ম্যাকিলিজের প্রাণে এই অপমান বড়ই লাগিয়াছিল । 

তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে সাগরের তীরে নির্ভনে 

গিধ! তীহার জননী জলদেনী থেটিস্কে ডাকিয়া মনের দুঃখ 

জানাইলেন | তিনি কাদিতে কীদিতে মাতাকে কভিলেন “মা, তুমি 

বলিরাছিলে টয় যুদ্ধে আমি গৌরব পাইব। এই কি সেই 
গৌরব! এ অপমানের চেয়ে যে আমার মরণ ভাল ছিল! 

তুমি যদি ইহার বিহিত না কর, যদি আাগান্ম্নন্কে আমার 

এই অপমানের জন্য চন করিতে না হঃ-যদি গ্রীক 

সৈন্যেব মাধো হাহাকার না উঠে _তাহ! হইলে আ'ম এ প্রাণ 
আর রাখিব ন! ”” থেটিস্ সমুদ্রুর গর্ভ হইতে অন্ভিমানী পুজ্ের 

(সেই ক্রন্দন শ্রনিয়া তাহার কাছে গাসিয় স্পেভমধুর স্বরে 

বলিলেন, "বশুস, ভূমি দুঃখ রও না, গ্রীকদেন আবার তোমার 

কাছে প্রাণের দায়ে আসিয়া সাধ্য সাধশা করিতে হইবে । তুমি 

যে গৌরব পাইবে, নলিয়াছিলাম, সে কগ! মিথ হইবে না” 

থেটিন, পুক্রকে সান্ত্বনা দিয়া হখনই দেবরাজ জুন্পটারের কাছে 
গিয়া যাহাতে টেজনদের জয় হয় এবং গ্রাকবা অপদস্থ হউয়া 

শা(কিলিজকে আবার যুদ্ধে লইয়া যাইবার জদ্য লালাফিত 

হয়! সাধিতে আ.স তাহা করিতে বলিলেন। খেটিসের 

, সেবায় সন্তুষ্ট হইয়। জুপিটার তাঁহাকে একটী বর দিবার জন্য 
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অনেক দিন পূর্ব হইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাহার স্তর 
জুনো গ্রীকদের পক্ষে ছিলেন, টেজানদের সাহায্য করিলে পাছে 

তাহার পরিবারে একট অশান্তি উপস্থিত হয়, মুখর! জুনো পাছে 

তাহাকে দু'কথ! গশুনাইয়। দেন, এই ভয়ে তিনি প্রথমে ইতস্তত; 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে থেটিস্ যখন অভিমানের ক্রুন্দন- 

সর ধরিলেন, তখন জুপিটার আর আপত্তি করিতে পা'রলেন 
না; বলিলেন, “তথাস্ত্” | 

আগামেম্ননের স্ব । 

আযাগামেম্নন্কে রাত্রে জু'পটার স্বপ্ন দি'লন যেন নেষ্টর 

আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, “আট [জর পুত্র, তুমি এখনো 

ঘুমাই তছ ? যাও, এইবার সমস্ত গ্রীক সৈন্যকে একত্র করিয়া 
টয় আক্রমণ রুর। টয়ের পতন হইতে আর বিলম্ব নাই। 

এই আক্রমণেই তোমাদের জায় হহবে। দেবরাজ জুপিটার 

তোমাকে এই কথ! জানাইহে বলিয়া দিয়াছন 1৮ সেহ স্প্রে 

বিশ্বাস করিয়া আযগামেম্দন প্রাতে উঠিয়া সমস্ত গ্রীক সৈন্য 

একাত্রত করিলেন । | 

সৈন্যের মমবেত হইলে এতকাল আত্মীয় স্বজন ও 

গৃহতাগ কারয়া আপিয়া শিক্ষল যুদ্ধের কষ্ট ভোগ করিবার 

পর এখন তাহাদের মনে যুদ্ধে উৎসাহ আছে কি না তাহা 

পরাক্ষা কারবার জন্য আ্যাগামেম্নন্ তাহাদের বলিলেন “সৈন্যগণ! 

আমর। যখন যুদ্ধ আদি তখন জুপিটার আমাদের বড় আশা 
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দিয়াছিলেন যে আমরা জয়ী হইব। কিন্তু নয় বদর কাটিয়া 
গেল এখনও জয় হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। আর 

বৃথা যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? চল আমর! দেশে ফিরিয়া যাই ।” 

এই কথা বলিবামাত্র অনেকেই জাহাজের দিকে দৌড়িল। 

তাহারা যে দেশে ফিরিধার জন্য এমন লালায়িত হইয়াছিল, 

যুদ্ধে যে তাহাদের আর রুচি ছিল না, তাহা আগামেম্মন্ 

বুঝতে পারেন নাই। তিনি সৈন্যগণের আচরণ দেখিয়া 

অবাক্ হইয়া গেলেন। সেন।পতিরাও সকলে লজ্জিত হইলেন । 

আগামেম্নন্ সেনাপতিদের ডাকিয়া সৈন্যদিগকে জাহ'জ হইতে 

ফিরাইয়া মা'নতে বপিলেন। সেই সময়ে একজন খঞ্ত ও নীচ 

প্রকৃতির দৈনিক বলিয়া উঠিল, “আট জের পুজ্র তোমার কি 
বল না; যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিনই ভাল । লুঠের ধনরত্তে তুমি 

শিবির বোঝাই করিতে থাক--বন্দী বেচিয়া তুম টাকা লইতে 
থাক, আর মামর৷ স্ত্রা পুন্র ঘর ছাড়িয়া আসিয়! তোমারই লুবধ 
জঠর বোঝাই করিতে থাকি ৮” তাহার আর বেশী কিছু বলা 

হইল ন'। ইউলিপিজ. তাহাকে ভু সনা করিয়া বছিলেন “থাম্ 

খ।ম্.তৃই যদি আমাদের সকলের মাননীয় সেনাপতির নামে আর 

একটি কথাও বলিবি তাহা হইলে তোর মাথা ভায়া দিব ।” এই 

কথা বলিয়াই তাহার পৃষ্টদেশে তিনি এমন যষ্টি প্রহার করিলেন 
যে সে আর একটী কথাও বলিতে সাহস করিস না। সেনাপতিগণ 

দ্রুতপদে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিয়া কাহাকেও বা মিষ্ট কথায়, 

. কাহাকেও ভয় দেখাইয়া ফি'রাইতে লাগিলেন। তাহাদের 
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নকলের কম্বর মতিক্রম করিয়া ইউলিসিজ, বজ্বকণে চারিদিকে 

বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন “এই দণ্ডে সকলে ফিরিয়! আইস, 

ষাহাকে জাহাজের কাছে লুকাইয়া থাকিতে দেখিব তাহাকেই 

মারিয়। ফেলিব।” সৈন্যেরা সকলে ফিরিয়া জাপিয়া আবার 

একস্থানে সমবেত হুইল । 

আগামেম্নন দেবরাজকে তুষ্ট করিবার জন্য ছয়টা বৃষ 

বলি দিলেন ও সেই উৎসর্গ করা মাংস নেষ্টর আইডো- 

মিনিউজ, শাধাকস, ড।ংযমিড় ও ইউলিসিজ, প্রভৃতি সেনাপতি" 

দের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন : পরে সৈন্যদের দলে 

দলে বি5ন্ত করবা সাঙ্গাইয়া প্রতোক দলের সেনাপতিদিগকে 

নিক্ত নিত দেনাদলেক সহিত অগ্রসর ভউতে আদেশে দিলেন। 

ওনাকে রাজ! প্রান্মামের সভার মধ্যে দূত গিয়া সংবাদ 

দিল গ্রীকরা' সমস্য সৈন্য লইয়া উদয় আক্রমণ করিতে 

আপাতছে। তখনি রাজসভ। ভঙ্গ হইল ও সেনাপ'তদের নিজ 

নিজ সন্ত সাঁচ্ভ কারতে জাদেশ হইল “ট্গাজান সৈন্য 

একত্রিত হলে, হেক্টর তাচাদের সেনাপতি হইয়া গ্রাকদের 

বাধা দিতে নগর হইতে বাতির হইলেন । 

পারিস ৪ মেঃনলসের ছন্দসূদ্ধ | 

টেবজান সৈগ্যদের অগ্রগামী হইয়া যে সব মেনাপতির 

আসিহিছিলল,। উাতাদের দধো প্যারিসের দিকেই লক্চলের 

দৃ্ি আগ পাঁড়রাছিল। তাহার একে সেই সুন্দর রূপ, তাহার 
লা র্ী 

উপর আবার ভাহার পরিচ্ছদ ও স্তেমনি মনোহর । সুচি্কণ, কুঞ্চিত 
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কেশদাম তাহার ললাটোপরি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়াছে, তাহার 

গাজে আজানুলন্বিত ব্যাঘ্রচশ্মের অঙ্গরাখা, স্বন্ধে ধনু, হস্তে 

বর্শা। দুইদল সৈন্য নিকটে আসিতেই ছেনেলস, হাহাকে 

দেখিতে পাইলেন। পরম শক্রকে সম্মুখে দেখিয়া মেনেলস্ 

ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি রথ হইসে লাফাইয়! পড়িয়। 

বর্শ তুলিয়া প্যারিসে বধ করিতে যাইলেন। হঠাৎ সর্পের 

গাত্রে পদক্ষেপ করিলে লোকে যেমন চমকিয়! উঠে, প্যারিসও 

তেমনি মেনেলস্কে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়! 

তাহার সঙ্গ'দের পশ্চাতে গিরা লুকাইল! তাহ! দেখিয়া 

হেক্টর, প্যারিসের কাছে গিয়া বলিলেন, “নিলগ্জ হোমার 

পলাইতে লজ্জা হইল না? তোমার জন্যই ত আমাদের এই 

বিপদ্, সে কথা কি ভুলিয়া গেলে! টোজানরা৷ যদি মানুষ 
হইত তাহা হইলে তোমার মত নিলজ্জকে এত দিন পাথর 

ছুড়িন্| মারিয়া ফেলিত।” হেক্টুরের ধায় লজ্জা প!ইযা 

প্যারিস বলিল, প্যাহা বলিতেছ সব ঠিক, তাহাতে তোমাকে 

দোষ দিতে পারি না। যাহ। হইবার তাহা ভইয়া গিয়াছে, 

এইবার আমি যাহা করিব তাহা শুন। আজ অ:মি একাকী 

মেনেলসের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আমদের মধ্যে যে জয়ী 

হইবে সেই হেলেনকে পাইবে । আজ্িকার এই ছন্দ যুদ্ধেই 

সব মীমাংসা হইয়া বাউক।” হেক্টর অগ্রসর হুইয়া সেই কথা 

গ্রীকদের ডাকিয়া বলিলেন ও যতক্ষণ নাসেই ছন্দ যুদ্ধ শেষ 
হয় ততক্ষণ জন্জি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃদের পক্ষ হইতে 

চপ 
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অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মেনেলস, অগ্রসর হইয়া সদাশয় 

বীরের মত সরল কথায় উত্তর দিলেন-.. 

“শুন সবে যোর প্রতুযুন্তর । এ বিবাদে 
আমিই প্রধান বাদী । আশা হয় মনে, 

ট্রোজান ও গ্রীক সর্ধজনে সহিয়্াছে 
যত ক্লেশ, এত দিন ধরে, মোর প্রতি 

প্যারিসের পাপাচার প্রতিশোর তরে, 

এইবার তা”র হবে চির অবসান । 

আমাদের ছু'জনের যার ভাগো মৃত 

আছ, হউক মরণ ভার | অন্তে সবে 

তার প্র |নর্বিবাদে করিও প্রস্থান ।” 

রাজ প্রায়াম্ তখন মন্ত্রীদের সহিত টয়ের প্রাচীরের উপর 

হইতে উভরনু পক্ষের পৈন্য চালনা দেখিতেছিলেন । তিনি 

গ্লীকদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের পরিচয় জানিবার জন্য 

হেলেনকে ডাকিয়া পাঠাইরাছিলেন। হেলেন ধারে ধারে অধো- 

বদনে সেখানে গির। উপস্থিত হইলেন। তীভা-ক দেখিয়। বুদ্ধ 
মন্ত্রীরা পরস্পরে বলাবলি করিঠে লাগিলেন 3--*মরি মরি কি 

স্বন্দর রূপ! এই রূপের জন্ত যে শ্রীক ও ট্যোজানের! সর্ববন্থ 

ক্ষতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিবে চাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?” 

রুদ্ধ জ্ঞানীদের মুখে এই রূপ ম্বতঃ উচ্চারিত প্রশংসার অপেক্ষা 

হোমার বোধ হয় অপর কোন উপায়ে হেলেনের রূপের অধিকতর 

খ্যাতি করিতে পারিতেন ন'।* রাজা! প্রায়াম হেলেনকে সন্েহে 
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টন € নপ্রাকারে ভেলেন। 
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কাছে বসাইয়া গ্রীক যোদ্ধাদের অঙ্গুলি দিয়! দেখাইয়া পরিচয় 

জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন । হেলেনও একে একে আযাগামেম্নন্, 

ইউন্িলিজ, আযাযাক্স, আইডোমিনিউজ প্রভৃতি বীরগরণের যথা- 
যোগ্য পরিচয় দিতে লাগিলেন । এমন সময়ে একজন দু'ত দৌড়িয়! 
আসিয়া প্রায়ামকে বলিল “প্যারিস ও মেনেলসের দ্বৈরথ যুদ্ধ 
হইবে। আপনাকে এখনি যুদ্ধস্থলে গিয়। সেই যুদ্ধের নিয়ম ঠিক 
করিয়া দিতে হইবে ।” বুদ্ধ প্রায়ামের যুদ্ধস্থলে যাইতে ইচ্ছা! ছিল 

না, কিন্তু দূতের মুখে সমস্ত শুনিয়া! বিপদ্-শাস্তির আশায় নিতান্ত 
অনিচ্ছাসত্বেও তিনি যুদ্ধ স্থলে যাইলেন। 

প্রায়াম্ ও আগামেম্নন্ দুঈদলের সৈন্যদের সমক্ষে শপথ 

করিরা সন্ধি করিলেন । স্থির হইল প্যারিস পরাজিত হইলে 

মেনেলদ, হেলেনকে তাহার ধনরত্ব অলঙ্কার সমেত ফিরিয়। 

পাইবেন আর মেনেলন হারিলে হেলেন প্যারিসেরই খাকিবেন ; 

গ্বাকরা আর হেলেনকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না। এই 
দন্দযুদ্ধেই ট.ন্-সমরের অবসান হইবে। মেনেলস,ও প্যারিস, 
যখন যুদ্ধ করিবেন তশুকালে বা তাহার পরে আর কেহ অন্তর 
ধরবে না; যদি কেহ এই সপ্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করে, 

তাহার স্ত্রী পুজ্র যেন দাদ হইয়! বিক্রীত হইয়া যায়, এইন্সপ 

শপথ করিয়। প্রায়াম্ রণস্থল ত্যাগ করিলেন । 

ঘন্ব-যুদ্ধ আরগ্ত হইল। প্রথমে প্যারিস, ও মেনেলস, 
উভয়েই পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বর্শ। নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু 

কাহারও গাত্রে মাধাত লাগিল না). পরে মেনেলস, অসি হস্তে 
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দৌড়িয়! গিয়া প্য।রিসের মস্তকে আঘাত করিলেন। কিন্ত্র কঠিন 

শিরন্থাণে ল।গিয়া মেনেলসের অসি দিখণ্ড হইয়া গেল । শেষে 

মেনেলম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেই লৌহের শিরন্ত্রাণ ধরিয়া 
প্যারিসকে টানিয়া আনতে লাগিলেন। দৈবক্রমে শিরন্ত্রাণের 

বন্ধনী ছিন হঃয়। যাওয়াতে শিরন্ত্রাণট। মেনেলসের হস্তে রহিয়া 

গেল, প্যারিস পলাইয়। গিয়া উদ্ধশ্বাসে নগরের মধো প্রবেশ 

করিল, ও একেবারে গিয়া হেলেনের কক্ষে উপস্থিত হইল। 

প্যারিসেব এই বিপদের সময় ভিনাসই তাহার শিরস্ত্রাণের বন্ধনী 

ভিডয়। দিয়। তাহাকে মেনেলসের হস্তে আমন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার 

করিলেন। পরে শবৃশ্ব করিয়া লইয়া গিয়া হেলেনের প্রাসাদে 

পঁভুছিযা দিলেন। শিকার হত্তে আমিরাও পলাইয়। যাওয়াতে 

মেনেলস্ রোধে গজ্জন করিয়া তাহাকে কিরাইয়! দিবার জগ্ 

ট্রোজানদের বার বার বলিতে লাগিলেন। এদিকে পারিস রণে 

তঙ্গ দিয়া পলাযুন করাতে আযগামেম্তন্ সন্ধির স্ অনুয|রী 

টোজানদের কাছে হেলেনকে ফেরত ঢাঁহিযা পাঠাইলেন। 

সন্ধি ভঙ্গ । 

জুন! ও নিনা$1 দেখিলেন যে হেলেনকে প্রত্যর্পণ করিলেই 

এখন টোজনেরা যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং প্যারিসও 

প্রাণে বাচিরা যায় ; তাহাদের আর প্রতিশোধ দওয়া হয় না। 

স্থতরাং বাহাতে আবাব যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় দেবার! তাহার ব্যবস্থা 
করিলেন । শিন/্ভ একজন ট্োোজান যুবকের রূপ ধরিয়! 



সন্ধি ভঙ্গ । ৩৭ 

টেজানদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ প্যাগারাস্কে বলিলেন, প্চপ করিয়া 
দাড়াইয়! রহিয়া্ কেন? দেখিতেছ ন! মেনেলস্ স্বদল ছাড়িয়া 

একেলা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে । ঘদ্দি যুদ্ধে নম কিনিত্ে 

চাহ তাহা হইল এমন শ্থুযোগ আর পাইবে না, এই বেলা 

মেনেলস্্কে শববিদ্ধ করিয়া বধ কর)? মেই নুপরামর্শ 
গুনিয়। পাণ্াবস্ ততক্ষণৎ মেনেলসকে লক্ষা কত্য়া তীর 

ছুঁড়িল। তীরট! সাংঘাতিক হইন্, কিন্তু মিনার্ভ! লক্ষ্য গাকিয়! 

সেটাকে সরাইহ] দিলেন, তাঁর মেনেলসের কটিন অদোভাগে 

শিয়া বিদ্ধ হইল, তীহার পদদ্বয় বহিয়া রক্ত ঝহিতে লাশিল। 
সেই শোণিতআৰ দেখিয়া আগামেম্ননের ভ্রান্ন্সেহ উলিয়। 

উঠিল। ভিনি দৌড়িয়া গিয়া মেনেলসকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন 

এবং সহান্ঙ্গকারা টেশজান-ঘাতকের হস্তে তাহার ভাতার 

বুঝ বা প্রাণ যাষ এই তবে কীদিয়া উঠিলেন। কিনল মেনেলস্ 

বলিলেন, আঘাত সামান্য লাগিয়াছে, ভয়ের কোনও কারণ 

নাই। সেই কথা গুনিয়া তবে আগামেম্নন্ আশস্ত হয়েন। 

প্রথম দিনের যুদ্ধ । 

বিশ্বাসঘাতক প্যাণ্ডারাস্ সন্ধি ভঙ্গ করাতে উভয় পক্ষই 

তত্ক্ষণা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্ধত হইল। রণদেব 
মার্প ট্যোজানদের পক্ষে এবং বণদেবী মিনার্ভা গীকদের পক্ষে 

যুদ্ধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবহীর্ণ হইলেন। প্রাবীণ নেষ্টর 
সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। প্রথমে রথী ও অশ্থারোহী সৈম্তা, 



৩৮ ইলিয়াডের গল্প । 

সব্বপশ্চাতে বহুসংখাক বিক্রমশালী পদাতিক সৈন্ঠ স্থাপন 

করিলেন এবং উভয় দলের মধাভাগে জপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৈন্ত 

রক্ষা কাঁরলেন, ষাহাতে তাহারা পলাইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া 

যুদ্ধ করে! তিনি অশ্বারোহীদিগকে সতর্ক কিয়া দিলেন যে 

তাহারা যেন শ্রেণীভঙ্গ করিয়া! কেহ একাকী অগ্রসর বা 

পশ্চাদ্গামা না হয়। সৈন্য সংস্থাপনা হইলে প্রমন্তবেগে 

থীক ও টেণজান সৈন্া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। ছুইটা 

পার্নবত্য নদীর উৎপত্তি স্থানে বন্যা: আসিলে তাহাদের কুলপ্লাব? 

জন্রাশি বহু উদ্ধ হইতে প্রপাতের বেগে কোনও গভীর খাতে 

পতিত ও মালত হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়, টু ও 

আক্রমণকারী ও মাক্রান্তদিগের চাৎকারে এবং মুমূর্দিগের 
যাতনাধ্বনিতে সেইরূপ ভরানক শব উত্থিত হইয়াছিল। দেই 

সমর কল্লে।ল বনুদুর হইতে শুনিয়া মেষপালকের৷ ত্রাস্ত হয় 

উঠিয়াছিল। রণক্ষেত্র নররক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল | 

গামার সে পিনের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরদিগের পরস্পরের 

দৃন্ব যুদ্ধের কথাই বিশেষভাবে ' বর্ণনা ক'রয়াছেন। প্রথমেই 

বড় আনাক্সের বর্শায় সাইমেসিসিয়াশ নামে একজন বীর এ 

ইউলিসিজের বর্শায় ডোমাকুন নামে প্রায়ামের এক পুল্র নিহত 

হইল ও' ট্রোজানরা হটিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া 

অপোলো প্রাচীরের উপর হইতে ট্োজানদের উৎসাহ দিতে 

লাগিলেন। সূর্ধ্যদেব আযপোলোকে দেখিয়া টেণোজানরা নববলে 
বলীয়ান হইয়া অগ্রসর হইল ।' রর 



ডায়োমিডের রুণকীষ্ডি। 

গ্রীক্র। যখন রণরঙ্গে মন্ত্র হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই 
সময় ডায়োমিড এক স্থানে দণ্ডায়মান ভিলেন। আগামেম্নন 

তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ভু সনা করিয়া বলিলেন,“তোমার পিতা 
আমন বার ছিশেন, আর তাহার পুক্র হইয়। তুমি এমন অলস ? 

ছি 1” ডায়োমিড কোনও উত্তর দিলেন ন', কিন্তু সেই তিরস্কারের 

কথা তাহার প্রাণে গিয়া আাঘাত করিল। তিনি তাহার সেই 

অখ্যাতি ঘুচাইবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়। সেইদিন যুদ্ধ 

করিতে অগ্রসর হইলেন। সে দ্রিন কেহই, তাহার বিক্রমের 

তিরোধ করিতে পারিল না। প্রথমেই তিনি বিশ্বাসঘাতক 

প্যাণাঁরাসকে বর্শাবিদ্ধ করিরা বধ করিলেন এবং একখপগু 

পাথর ছুঁড়িয়া ঈনিয়াসের উরুদেশে এমন আঘাত করিলেন যে 
তাহ!র দেবীমাতা ভিনাস আসিয়া ঠাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 

বান্ত্রের আাড়াল দিয়া তুলিয়া লইয়া না যাইলে সেদিন আর 
তাহাকে বচিতে হইত না ভিনাসকেও ডায়োমিড. সহজে 

ছাঁড়িলেন না। দেবীর হস্তে ডায়োমিড্ বর্শা ছুড়িয়া এমন 

আঘ।ত করিলেন যেতিনি যাঁতনায় চীশুকার করিয়া উঠিয়া, 

পুক্রকে আপোলোর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া, একেবারে অলিম্পাসে 

পলাইয়া গেলেন। ক্টাহার হাত দিয়! দেবরক্ত ঝরিতেছিল, 

তিনি পিতা জুপিটারের কাছে গিয়৷ ক্ষত দেখাইয়া কাদিতে 

'লাগিলেন। জুপিটার বলিলেম “মা, তোমার কি যুদ্ধে যাওয়া 



৪৯ ইলিয়াডের গল্প । 

সাজে, সেখানে মাস ও মিনার্ভার যাইবার কথা; তুমি কেবল 

বিবাহের বাপরে উপস্থিত থাকিয়া ভালবাসা বিতরণ করিও |” 

ডায়েমিড আ)'পে।লোরও পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে 

আপোলোর অগ্রিমর রুদ্রদুর্তি দেখিয়া এবং মিনার্ভ। সতর্ক 

করিয়া দেওয়[তে, তান পিছাইয়া গেলেন। কিন্তু পরে যখন 

মার্স অ(পোলোর উত্তেজনার ট্রোজানদের হইয়া যুদ্ধ করিতে 

আদিলেন, তখন ডায়োমিড্ তাহাকে দিদ্ধুতি দিলেন না। 

মিনর্ভ।র সহায়তার তিন মার্কে এএন দর্মার আঘাত করিলেন 

যে মা শতবজ-নিন'দ তুলা চীৎকার করিয়া একেবারে 
অলিম্প(সে উতিগ্ন। গিরা তাহার পিতা জুপিটারের কাছে অভিযে!গ 

করিলেন। ভুপিটাব বিরন্ত হইয়া বলিলেন, “আমার কাছে 

আমিও না, তোমাক মাতা জুনোর কাছে বাও। তাঁহার কাছ 

থেকে কলহপ্রবণ শ্বভান পাইয়াছ বপিয়াই ত আজ তোমার 

এমন ছুর্দশা 1 

ডায়োমিড, ও গ্লকাদ্। 

মার্স যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেই ট্োজানদের মধ্যে 

একটা আতঙ্ক উঠিল। সেই সময়ে হেক্টর আসিয়া কিছুক্ষণ 
অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দে ভীতি নিবারণ করি- 
লেন। পরে তিনি মিনার্ভা-দেবীর ক্রোধ-শাস্তি করিবার আশায় 
ভ্রাহার পুঙ্জার আয়োজন করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন । সেই 

সময়ে উভয় পক্ষই বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়! ক্লান্ত হওয়াতে বুদ্ধের 



ডায়োমিড, ও গ্নকাস। ৪১ 

প্রকোপ হাস হইয়৷ আদির়াছিল। গ্রীকদের পক্ষে কেবল 

ডায়োমিড, এবং টেজ্।নদের পক্ষে কেবল লিলিঘার সেনাপতি 

গ্রকাস, যুদ্ধ করিতেছিলেন। গ্রকাস ভয়োমিডকে বাধা দিতে 

আসলেন! গ্রকান্কে দেখিয়া ড!য়োমিড বলিলেন, “কে তুমি 1 
কোন্ সাহসে আম!ব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মাসিযছ ? যদি দেবতা 

হও তোনার সহিত যুদ্ধ করিব না, যদি মালর ৯ এখনি হোমার 

যুদ্ধদাধ এ জন্মের মত গিটাইরা দিব কিন্তু আগে ভোমার কোন 

বংশে জন্ম, কি দান-প্রিটর় দাও ৮? গ্রশ্কাস, উত্তর দিলেন, 

“টাইডিউজ তনয় বারবর-- 

আমার বংশের কথ! জানিবারে বাগ্র তুমি কেন? 
মানবের বংশাবলী বিটপীর পত্ররাজি মত : 

জীণপত্র ঝরে যাঁর বারুষ্পণে দগ্ধ হয়ে যেন, 

নবপত্র বাঠিরার সুবসন্ত হইলে আগত । 

সেইরূপ হেরি মোরা মানবের বংশ এ ধরার, 

প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল বথীক্রমে থেকে লোপ পায়, 

একবংশ উঠে জেগে কন্তবংশ অতীতে মিশাঁয়। 

হা হউক যখন তুমি জানিতে চাহিতেছ শখন বলি, আমি 

রর [ইফাসের বংশে জন্মিয়াছি, আমার পিতামহ বেলেরোফোন্ 
বিপদে পড়িয়া তোমার পিতামহ ইনিউজের ৰাটীতে গিয়া নয় 

দিন অতিথি ছিলেন ; সেই অবধি তোমাদের বংশের সঙ্গে আমা- 

দের বংশের বন্ধুত্ব ৮ সেই কথা শুনিয়া ভায়োমিড, বেগে 
আসিয়া গ্রকাস্ৃকে বাহুপাশে "বদ্ধ করিয়া শ্লেহবিগলিত স্বরে 
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বলিলেন,“ভাই, তোমার পিতামহ বেলোরোফোন্ আমার পিতা- 

মহকে যে একটী সোণার পিয়ালা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা 

এখনো আমাদের পৈত্রিক দ্রব্য-সামগ্রীর সঙ্গে যত্বু করিয়। 

তোলা আছে। আমাদের বংশের সেই পুরাতন বন্ধুত্ব আজ 

আমরা যুদ্ধে আসিয়া ভঙ্গ করিব না। যদি কখনও যুদ্ধ করিতে 
করিতে আমরা উভয়ে সন্মুখান ভই, ভাই সাবধান, যেন আমা- 

দের পরস্পরের অস্প্র হু'জনের কাহারও গায়ে নালাগে। এখন 

এস আমরা বন্ম বিনিময় করিব, সকলে জানুক যে আমরা বন্ধু 1" 

এই বলিয়া ছুইজনে কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিগ্পা পরস্পরের 

দিকে গ্রীতিপুর্ণ চক্ষে চাডিয়। রাহছলেন। পরে গ্রকাদ, হার 

স্বর্ণ-নিশ্মিত বন্ম গাত্র হইছে উন্মেচন করিয়া ডায়োমিডকে 

দিয়ং ডায়োনিডের পিস্তলের বশ্মুটী সাস্যবদনে নিজে পরিধান 

করিলেন। তৎপরে উভগে গেই সৌহার্দের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ 

করিয়! রণক্ষেত্রের বি ভন্ন দিকে গমন কারালেন। 4৫ 

হেক্টর ৪ আাঞোম্যাকা। 

টয় নগরের যে প্রাস।দ-শ্রেণীর মধো রাজা প্রায়াম তীহ্ার 

অদ্ধশত পুত্র ও দ্বাদশ কন্যাকে লইয়। বাল করিতেন, হেক্টর নগরে 

প্রবেশ করিয়। দেই দিকে যাইলেন ! রাজবাটাতে যাইতেই 
তীার মাতা হেকিউবা তাহাকে ন্নেহগদ্-গদ কে বলিলেন, 

“বাছা আমার, যদি যুদ্ধ থেকে আাসিলে ৩ একটু শ্রান্তিদূর 

ক্রিয়া যাও, কিছু আহার করিয়া' যাও” হেক্টর বলিলেন, ''না 
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মা, আমি বিশ্রাম করিতে আমি নাই, এখন কিছু আহারও করিব. 
না। তোমাকে যাহা বলি তাহা ুন। তোমার কাছে যে সকল 

পোষাক মাছে তাহ।র মধ্যে সর্বাপেক্ষা যেটা ভাল “সহটা লইয়া 

গিয়া মিনার্ভ| দেবর মন্দিরে পুজা দাওগে | আর সেখানে 'বয়এর 
কলায।ণে দ্বাদশটা গো-বগুস বলি দিও। আমি এখন আসি 1” 

মাতার কাছে বিদায় লইয়া হেক্টুর প্যারিসের অন্বেষণে 

হেলেনের বাটা বাইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন পারিস 

তাহার বশ্ম খুলিয়। ইতশ্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ব্লাখিয়া হেশেনেব 

কাছে বসিয়া আছে। প্যারিসের আচরণ দেখিয়া হেক্টুরের ক্রোধ 

হইল । তিনি পা।রসকে বলিলেন,*তামার*জন্য ট.য়ের সর্ববনাশ 

হইতে বসিয়াছে, আর তুমি ক্রি না এখানে স্ত্রীলোকের অঞ্চল 

ধরিয়া বসিয়া আস্ত! তোমার কি পজ্জাও করে না।” প্যারিস 

কিছু অগ্রতিভ হইয়া বলিল, “আব ল্ড্ভা দিও না তাই, চল 

আমি এখনি যুদ্ধে যাইতেছি।? হেক্টর সেই কথ! শুনিয়া 

হেলেনের সঙ্গে কোন কথা না কঠিয়াই চগ্য়া আসিতে ছিলেন, 

কিন্তু হেলেন চঞ্চলচরণে ক্তাহার কাছে গিয়' নঙ্লনয়নে বলি- 

লেন, “ভ1ই, আমার দিকে অমন কঠোরভাবে চাহি না, আমি 

বড়ই মন্দভাগিনী, নহিলে এমন কাপুরুষের হাতেই বা পড়িব 

কেন; আর আমার জন্য টয়ই বা ছারে খরে যাইতে বসিবে 

কেন? সেযাহাহুউক, এখানে আসিলে ত ছু'দণ্ড বিশ্রাম করিয়! 

যাও ।” হেক্টর বলিলেন, “হেলেন, আমাকে এখন বিশ্রাম 

করিতে বলিও না, আমার সঙ্গীরা রহিল যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহাদের 
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ফেলিয়া আসিরা আমি কি দেরী করিতে পারি ? আমি কেবল 

আমার শ্ত্রী-পুক্রকে দেখিয়া-হয়ত জন্মের মত শেষ দেখা 
দেখিয়া-_-এখনি আবার যুদ্ধে যাইব। আম আসি, দেখিও 

প্যারিস, যে ঠা করে ন1; তুমি চাগাকে তাড়! দিয়া এখনি 
যুদ্ধে পাঠাইরা দিও । | 

ততপরে হেক্টর সর নিকট বিদায় €ইতে ঘইনজন। হেক্টুর 
ও আযংগুাম্য।কীর বিদায়ের দৃশ্য বড়ই করুণ--হো মারের শ্রেষ্ঠ 
রচনা বলিয়া! কাব্যামেদীর নিকট চিরদিন প্রশংসা পাইয়া 

অসিতেছে। হেক্টর গ্রথমে নিজের বাটীতে যাইলেন । সেখানে 

তিনি স্ট্া পুজ্রের দেখা পাইলেন ন!। আঞ্চোন্যাকী তখন ছুর্গ- 

শিখর হইতে যুদ্ধ দেখতে গর়াছিলেন। হেক্টহও সেইখানে 

যাই .লন; জ্যংঞ্োম্যাকী ভাহার পদশব্দ শুনিয়াই দুর্গের উপর 

হইঠে নারিয়। আনলেন এবং তাহার পশ্চাতে একজ্তন পরি- 

চা] তাহার [শু পুক্র আযাগরিয়ানাক্সকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া 

আসিল। জআ্যাপ্ডোম্যাকী স্বামীর হাত ছুইটী ধরিয়। চল ছল 

চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন, তোমার কি প্রাণের 
মায়। বিন্দু মাত্র নাই--আর আমি তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব 

না। ভুমি কি জান না আ্যকিলিজ, আমার পিত'কে হচ্যা 

করিয়াছে, আমর সাত ভাইঙ্জে বধ করিয়াছে -এখন আর 

আমার এ জগতে তুমি ছাড়া কেহই নাই-_ 

কিন্ত মোর হেকুটর যতদিন তুমি আছ তবে, 

তোমাতেই হেরি আমি পিতামাতা! ভাই-বন্ধু সবে। 
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--তুমি আমার জীবনসর্নন্ব। হোম! বিহনে আমার দশা কি 
হইবে আর এই বোধ শিপ্টরই বা কি হইবে তাহ! কি তুমি 

একবার ভাবিতেছ না? তোমাকে মিনতি করি-আর তুমি 

যুদ্ধে যাইও ন1।” 

হেক্টর দুঃখিত স্বরে বলিলেন, “ভুমি বীরের পত়ী হইয়া! 
ও কি কথ! কলিতেছ 1- 

ট্নবানী বারের সমাজে কেমনে দেখাব আমি মুখ 
কি বলিবে স্থদীর্ঘবসনা যত ট্রয়ের ললন1, 

কাপুরুষ মত আমি হই যদি সমরে বিমুখ ? 

আগার সে অন্তরাত্বা কি করিয়া ভূলিবে, বলনা-_ 

যৌবনের শিক্ষা দীক্ষা, জীবনের গর্ব-আশা- সখ, 

সংগ্রামে অগ্রণী হয়ে যুঝিবার অদমা বাসনা, 

রক্ষিবারে পিতৃমান গৌরবে পাতিয়া দিয়! বুক্ধ ? 
কিন্ত মোর হইয়াছে হদিমাঝে নিশ্চিত ধারণা-- 

বিলম্ব নাহিক আর আদিতে সে অনিবাধ্য দিন, 

আমাদের পুণ্যনুমি প্রিয়তম ট্রযক্ষেত্র যাব, 

প্রানামের রাজবংশ রাজা সনে হয়ে শক্তিহীন, 

সর্ধগ্রাসী ধবংল মুখে চিরতরে লয় প্রাপ্ত হঃবে। 

তুমি যে সংল কথা বললে, তাহা আ'ম সবই জানি--আমি 

বুঝিতে পারিতেছ, হয় ত শক্রর: ঠোমাকে বন্দিনী করি! 
স্বদেশে লইয়া যাইবে, সে চিন্তায় আমার বুক ফাটিয়া 
বাইতেছে, কিন্তু এসব জানিয়াও আমাকে যুদ্ধে যাইতেই হইবে ।% 

এই কথা বলিয়! তিনি ধাত্রীর' ক্রোড় হইতে তাহার শিশুপুজ্ 
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আ্িয়ানাক্সকে ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। 

কিন্তু শিশু তীহাব দোদ্ুলামান পুচ্ছবিশিষ্ট পিস্তলের শিরন্ত্রাণ 

দেখিয়া ভীত হইয়া ধাত্রার বক্ষে মুখ লুকাইল। তাহা দেখিয়। 

হেক্টর ও আণ্চোম্যাকা উভয়েই মৃদ্ুহাস্য করিলেন। পরে হেক্টর 

শিরস্ত্রাণ খুলিয়া! রাখিয়! পুজ্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং সম্স্েহে 

তাহার মুখচুম্ধন করিয়া--তাহাকে উদ্ধে তুলিয়া, কম্পিত কণ্ে 
জুপিটার প্রমুখ দেবগণের নিকট প্রার্থনা] করিলেন, 

“হে তুমি ! গোরবে ধার পরিপূর্ণ স্বর্গ সিংভাসন, 

হে অনরশক্তিপুর্ণ ! রক্ষ মোর পুলের জীবন । 

দিও ভারে কুবিতে গো মোর মত গৌরব অজ্জন, 

রক্ষিতে ট্রোজানগণে রাজশক্তি স্বদেশেন ধন। 

দেশবৈরী বিপক্ষে সে মস্ত হয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামে 

খ্যাতিলাভ করে বেন সে যুগের হেকটর নামে । 

গৌববে ম্ডিত হয়ে সুদ্ধ হতে জানিবে সে যবে 

পরাজিত অরাতির ধন রত্র অতুল এ শবে, 

সমগ্র দেনানী যেন সমস্বরে করে জরধবনি-_ 

পিতার অধিক খাতি লভেছে এ বান চড়ামণি।, 

ট্য়বাণীদের দেই সন্মিলিত জয় কোলাহলে 

যেন এর মাতৃবক্ষ শতধারে আনন্দ উৎলে 1৮ 

এইকপ প্রার্থনার পর তিনি পুত্রকে স্ত্রার ক্রোড়ে দিলেন। 

শিশ মাতার ক্লোড়ে যাইতেই ঘেন নিশ্চিন্ত হঈল। মাতার 

হৃদয়ে কিন্তু পুলন্সেহজনিত শানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ 

বিষাদেরও চিন্তা উদ্দিত হইল।' ভাহার নয়নযুগলে মুক্তার ' 



গড 

হেক্টর ও আঝ্ডম্যাকী । ৪৭ 

মত অশ্রুবিন্দু দেখ। দিয়া ঝরিয়া পড়িল। নাহা দেখিয়া হেক্টর 
তাহার কপোলে মৃদু করস্পর্শ করিয়: তাহাকে সান্ত্বনা দিবার 

উদ্দেশ্যে বলিলেন-- 

“তুমি কেন বৃথ। দ্ভঃখ কর? বারের কার্য শেষ না হইলে 

ভাঠার মৃত্া নাই। একদিন সকলকেই মরিতে হইবে-_ 

যদবধি নাভি আসে মোর ভাগো মে নিদিষ্ট দিন, 

মনুযোর সাধা নাভি মোরে কেহ করে প্রাণহীন । 

কাল পুর্ণ হবে যবে, হউক সে ভীক বা নির্ভয় 
না পারিবে অভিক্রম করে ঘেতে কেহ সে সময় 

পারে পেই ছুশ্চিন্তা মন হইতে যেন সবলে দুর করিয়৷ ফেলিয়া 
[নি বলিলেন,_-“এখন যাও তোমার কর্ধব্য কর্ম তুমি করাগ 

-দাসদালংদের লইয়া সাংসারিক কম্মে মন দাওগে। আমাকে 
এখন আমার কর্তবা কম্ম করিতে যাইতে দাও, বিদায়।”। 

এই বিদায়সন্তষণের পর হেক্টুর পুনরায় রণস্থলে যাইবার জন্য 

অগীমর হইলেন । 

আগ্.মাকী পুক্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কীদিতে কাদিতে 

পিজ প্রাসাদের অন্দিমুখে ফিরিলেন, যাইবার সময় বারে বারে 

তিনি পশ্চাতে চাহিয়া পঙ্িকে দেখিতে লাগিলেন--ভীহার 

পদদ্ধয় যেন মার সরে না। তিনি জানিতেন না, এই তীহার 

পাঁতর সহিত শেষ সন্তাবণ_-এ জীবন আর তাহাকে দেখিতে 

পাইবেন না। হেক্টরও কিয়ৎকাল সেই স্যানে নিশ্চল হইয়া 
ঁড়াইয়া রহিলেন। ভবিষাত্র অশুভ ছায়ায় তাহারও মন যেন 



৪৮ ইলিয়াডের গল্প । 

আধার হইয়া আসিল। রোমপাআজোর শেষ যুগে রোমান-রমণীরা 

আবেগে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু কথিত আছে একজন 

উচ্চবংশীয়া রোমান-মহিলা (ক্রটাসের পরী পোবিয় ) হেক্টর 

ও আ্যাণ্ে।ম্যাকীর বিদায়ের একখানি চিত্র দেখিয়া, তাহাদের 

বিষ'দকাহিণী স্মরণে, অশ্রুবেগ দমন করিতে পারেন নাই। 

হেক্টর কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, রণবেশে সজ্জিত 

হইয়া প্যাঠিস্ সেইগিকে আসিতেছেন । প্যারিসকে দেখিয়া 

হেক্টর মৃতুস্বরে তাহ'কে বলিলেন, “ভাই, আমার কথায় বাগ 

করিও না। রাগের মাথায় কি বলিয়াছি তাহা ভুলিয়। গিয়া, 

চল দুইজনে বীরের মত যুদ্ধ করিগে। আবার হয় ত টুয়ের 

হুদ্রিন ফিরিয়া আমিবে।” 

দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ । 

প্রথম দিবসের যুদ্ধ গ্রীকরাই জয়ী হইল। পরদিন টভয়- 

পক্ষের হত সৈন্যুদর দেহ সশকাব করিবার জন্য দুইদলে সন্দি 

স্থাপিত হইল । সান্ধব দিন গ্বীকরা, শিবির রক্ষার জন্য তাভাদের 

শিবিরের সম্মুখ একটা পবিখা খনন করিয়া সেই হৃিকায় 

একটা প্রাচীর গড়ির। লইল। 

ভুপিটর থেটিসের কাছে বাকৃদান করির[ছিলেন যে তিনি 

টোজানদের জয়ী করিয়া দিবেন, সে কথ! তিনি বিস্মৃত হয়েন 

নাই। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে দেবভাদের তিনি কোন পক্ষেই যুদ্ধ 
করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন । তাহার পর তিনি আইডা পর্বতের । 



দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ । ৪৯ 

শিখরদেশ হইতে গ্রীকর্দের শিবিরে বজ্জাঘাত করিতে লাগিলেন । 

গ্রীকর! দেখিল স্বয়ং দেবরাজ সেদিন তাহাদের বিপক্ষে । 

তাহার! তগ্নোৎসাহ হইল। তত্রাচ তাহাদের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ 
টিউসার একাই টেজানদের নয়জন যোদ্ধাকে বধ করিলেন । 

শেষে হেক্টর আসিয়া একখণ্ড বৃহ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া টি-উ 
সারের কণ্টের অস্থি ভাঙ্জিয়া দিলেন। জুনো ও মিনার্ডা 
গ্রীকদের ছৃর্ঘিশ। দেখিয়া! তাহাদের সাহাযা করিবার উদ্ভোগ 

করিতেছিলেন। কিন্ত জুপিটারের সকল দিকে লক্ষ্য ছিল, তিনি 

তাহাদের এমন তত সন! করিলেন যে ভয়ে মুখরা জুনোর মুখেও 
আর কথা সরিল না। * | 

রাত্রির আগমনে সে দিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। হেক্টর 
বলিলেন, “আজই আমি গ্রীকদের সমস্ত সৈন্য তাহাদের জাহাজ 
শুদ্ধ ধবংস করিতাঁম--কেবল রাত্রি হইয়া! গেল বলিয়া পারিলাম 

ন1। কাল কিন্তু তাহাদের আর নিস্তার শাই।” 

সে দিন যুদ্ধের অবসানে টেনোজানর] নগরে প্রত্যাবর্তন না 

কাঁরয়া রণক্ষেত্রেই রাত্রি যাথন করিল। গ্রীকদের তরণীশ্রেণীর 
ও জ্যানথ্যাস্ নদীর মধ্যস্থলের প্রান্তরে, সহত্র সহক্ত্র অগ্নিকুণ্ড 

প্রন্থালিত করিয়। প্রত্যেক অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে অর্দশত 

টাাজান সৈনিক বসিয়। রহিল এবং রথবাহী অশ্থগণ রথের 

পার্থে পার্থে দণ্ডায়মান থাকিয়া তৃণচর্ববণ করিতে করিতে উষা'র 
আগমন প্রতীক্ষ! করিতে লাগিল। ঝটিকার অবলানে নির্মল 
গগনে চন্দ্রোদ্য় হইলে যেমম ধরাঁতলে গিরিউপত্যক1 ও 
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পর্বতশ্ঙ্গ জ্যোতসালোকে উদ্ভাদিত হয়, উদ্ধে উন্মুক্ত 
আকাশের অসীম গভীরতা জাগ্রত করিয়া তারকারাজি 

বিক্মিক করিতে থাকে এবং সেই দৃশ্যে মেষপালকের 
হৃদয় আনন্দে উলিয়। উঠে, হোমার বলেন, ট্োোজানদের 

রণক্ষেত্রে সেই রজনীষাপনের দৃশ্যও সেইরূপ সুন্দর 
দেখাইয়াছিল। 

আকিলিজের নিকট দৌত্য। 

গভীর রাত্রিতে গ্রীক সেনাপতিগণ পরামর্শ করিতে বসিলেন। 

বহুদর্শী নেষ্টর বলিলেন, “আকিলিজকে যুদ্ধে না আনিলে 
আর হেক্টরের হস্তে রক্ষা! নাই।” আাগামেম্নন্ বলিলেন, 

এখন ভিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাছারই দোষ হইয়াছে, 

আ্যাকিলিজের উপর অন্যায় ব্যবহার কর! হুইয়াছে। এখন 

তিনি দেই বিবাদের মুল ব্রাইসীইজকে ফিরাইয়া ত দিবেনই, 

তাহার উপর আরও অনেক মুল্যবান উপহার আকিলিজ.কে 

প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।,. তিনি সেই উপহারের 

একটা তালিকাও দিলেন। সেই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য 

গ্রীক সেনাপতিগণের দূত হইয়! ইউলিসিজ, আ্যাযাক ও 

ফিনিক্স নামে আকিলিজের একজন বৃদ্ধ আত্মীয় আযাকিলিজের 

কাছে যাইলেন। ফিনিক্স আকিলিজকে বাগ্িতা শিক্ষা 

দিয়াছিলেন, আযকিলিজ. তাহাকে ঘথেষ ভক্তি করিতেন। 

আযকিলিজ, তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন ও খড় 



রাত্রির ঘটনা--রিসাস্ বধ। ৫১ 

করিয়া আহারাদি করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি যুদ্ধে 
যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “মামি মানের জগ্যেই 
যুদ্ধে আসিয়াছিলাম, সেই মান যখন হারাইয়াছি তখন আর 
কিসের জগ্য যুদ্ধ করিব ? আযাগামেম্নন্ আমার প্রাণে যে আঘান্ত 

করিয়াছেন তাহ! আমি কি করিয়া ভুলিব? ট্োোজানরা যদি 

গ্রীকদ্দের জাহাজে উঠিয়া আগুন জ্বালিয়া দেয় তবুও আমি 
আর অস্ত্র ধরিব না।” সেই কথা শুনিয়া আযাকস রুষ্ট হইয়া 
বলিলেন, "এখন যে দেশের মান যায়, তার চেয়ে কি তোমার 

নিজের মান এতই বড় হইল ? ইউলিনিজ দেখিলেন, আ্যাকি- 

লিজকে রোষে অন্ধ করিয়! রাখিয়াছে, তাহাকে আর সাধ্য সাধনা 

করা বৃথা । বুদ্ধ ফিনিক্সকে আকিলিজের কাছে রাখিয়া ইউলি- 

সিজ ও আযাব হতাশ ও বিরক্ত হইয়া শিবিরে ফিরিয়া 

আসিলেন। রি 

রাত্রির ঘটন1-রিসাস্ বধ। 

সেই রজনীতে গ্রীক সেনাপত্তিদের আবার মন্ত্রণা-সভা বিল । 
নেষ্টর বলিলেন, “যদ্দি কেহ এই রাত্রির অন্ধকারে শক্রদের 

শিবিরে গিয়া কে কোথায় আছে, আর কাল তাহারা কিরূপ 

ভাবে যুদ্ধ করিবে, সেই সব কথা জানিয়া অঃসিতে পার তাহ 

হইলে ভাল হয়। তোমাদের মধ্যে কি এমন কাহারো সাহস 

নাই যে এ কাজ করিতে পার? সেই কথা শুনিয়া ভায়োমিড, 

বল্লেন, “আমি রাজি আছি,,কেবল একজন সঙ্গী চাহি।” 
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সেই কথ শুনিয়া অনেকেই ডায়োমিডের সঙ্গে যাইতে অগ্ঘসর 

হইলেন। ডায়োমিড. অন্য কাহাকেও ন| লইয়। মিনার্ভার বর- 

পুজ ইউলিসিজ.কে বাছিয়া লইলেন। 

পথে যাইতে যাইতে তাহারা দেখিলেন একজন লোক 

টোজান শিবির হইতে গ্রীক শিবিরের দিকে আসিতেছে । 

কাছে আমিতেই তাহার! সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং 

তাহাকে পীড়ন কর্রতেই সে প্রাণভয়ে বলিয়া ফেলিল, সে 

ট্োজানদের একজন গুপ্তচর, তাহার নাম ডোলন্। গ্রীকরা 

জাহাজে উঠিয়। পলায়ন করিবার উদ্ভোগ করিতেছে কি না তাহা 

দেখিয়া! আমিবার'জন্য এবং সুবিধা দেখিলে আযকিলিজের দেৰ- 

অশ্বযুগল অপহরণ করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সে গ্রীক শিবিরে 
যাইতেছিল। ডোলনের মুখে তাহারা ট্বোজানদের বিভিন্ন 

সৈম্ভদলের অবস্থিতির সংবাদ এবং মেনাপতির। কে কোন্ দিকে 

আছেন সমস্ত জানিয়া লইলেন। ডোলন্্কে তাহারা প্রাণে 

মারিবেন না, এই অভয় দেওয়াতেই সে সমস্ত কথা প্রকাশ 

করিল। কিন্ত্ব শেষে ডায়োমিড তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত 

না করিয়। তাহাকে বধ করিলেন। 

ভোলনের মুখে তাহারা শুনিয়াছিলেন যে থে.স দেশের 

বিখ্যাত যোদ্ধ! রিসাস্ সৈন্য সামন্ত লইয়৷ টেজানদের সাহায্য 

করিবার জন্য আঁসিয়াছেন। রিসাস্ সে রাত্রির জন্য শাবির 
স্থাপন করিরা নিকটেই নিদ্রা যাইতেছেন। সেই শিবিরে গিয়। 

ডায়োমিড ও ইউলিসিজ্ ঘুমন্ত অবস্থায় রিসাস্কে ও তাহার 
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বার জন সৈনিককে হত্যা করিলেন। তাহার পর রিষাসের 

দুইটী তেজস্বী অশ্ব ইউলিসিজ. হরণ করিয়া গ্রীক শিবিরে 
তাঁড়াইয়া লইয়া! আসিলেন। ডায়োমিড, ও ইউলিসিজ্ যখন 

এই সকল দুঃসাহসিক কাধ্য সাধন করিয়া শিবিরে ফিরিলেন, 

তখনও রজনীর অবসান হয় নাই। 

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ । 

পর দিন আযাগামেম্নন্ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ত করিয়া 
টোজান পক্ষের দুইজন প্রধান যোদ্ধাকে বধ করিলেন। কিন্তু 

শেষে একজন টেণজান্ সৈনিক পশ্চাৎ দিক্ হইতে লুকাইয়া 

আপিয়! তাহার হস্তে বর্শার আঘাত করিল. রুধিরআাবে ও 

যাঁতনায় অবসন্ন হইয়! ম্য।গামেমূনন্ রণস্থল ত্যাগ করিলেন । 

আযগামেম্নন্কে আহত দেখিয়া হেক্টর প্রচণ্ড ধেগে গ্ীকদের 
আক্রমণ করিলেন। ডায়োমিড তাহাকে বাধ! দিতে যাইলেন, 
কিন্তু প্যারিস মন্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকেও 

মাহত করিল । ডায়োমিড, আহত্ত হইতেই ছুই দলে ঘোর যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। সেই যুদ্ধে ইউলিসিজ, আহত হইলেন । আ্যাযাক 

ও মেনেলস, গিয়া তাহাকে মৃত্থুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন। 
টোজানরা গ্রীকদের বৈদ্ধ ম্যাকাওনকেও তীরবিদ্ধ করিয়া 
আহত করিল। অ্যাধাক্স হেক্টরের সম্মুখীন হইলেন কিন্তু 
হেক্টরের তশুকালীন জয়দৃপ্ত তেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় 
কান্তার সাধ্য । আযাথাক্স যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাতপদ হইলেন। 
গ্বীক সৈম্যদলে হাহাকার উঠিল। 



৫৪ ইলরিক়্াডের গল্প। 

গ্রীক সৈন্যদের দেই হাহাধ্বনি শুনিয়া আআকিলিজ, তাহার 
সারখী ও বন্ধু পেটেকুলকে যুদ্ধের সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। 
নেষ্টরের সঙ্গে পেটেকুসের সাক্ষাৎ হওয়াতে নেটর তাহাকে 
দিয়া আকিলিজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি নিজে যদি 
একান্তই যুদ্ধে না আসেন তাহা হইলে পেটেকুসকে তাহার 

বন্ম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়া যেন এখনি যুদ্ধে প্রেরণ করেন, 

নতুবা গ্রীকদের বুঝি আজ আর রক্ষা নাই। 
এদিকে টোজান সেন্যগণ গ্রীকদের পরিখা পার হইয়া 

অ(সিয়। ম্ৃ্তিকার প্রাচীরের উপর উঠিল। লিসিয়ান সৈশ্যদলের 

নেত। সার্পিডন ও গ্লকাস, কোন বাধাই মানিলেন না। জ্যাযাক্স 

ও টিউলার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু গ্রীক 
শিবিরের 'থীরে ছুই পার্খে দাড়াইয়া দুই জন লাপাইথি জাতীয় 

গ্রীক বার অতুল বিক্রমে দ্বার রক্ষা করিতেছিল এবং মুত্তিকার 
প্রাচীরের উপর হইতে গ্রীক সৈন্যগণ প্রকাও প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ত 
নিক্ষেপ করিতেছিল। সেখানে কেহ অগ্রসর হইতে পারিতে- 

ছিল না.। হেক্টরের সৈনিকের সেই স্থানে বারে বারে পরিখা 

পার হইবার বুথা চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময়ে একটী দৈব 

ঘটন| দেখিয়া তাহাদের মন ভয়ে এবসন্ন হইল। একটা ঈগল 
পক্ষী একট! প্রকাণ্ড সর্পকে মুখে করিয়া আকাশে উড়িয়। 

যাইতেছিল, এমন সময়ে সেই সর্প ঈগলকে দংশন করিল এবং 
বত্যুযাতনায় ছটফট করিতে: করিতে খগরাজ রক্তাক্তনণেহে 

হেক্টরের সৈম্তলের মধ্যে পতিত হইল। ট্োাজানদের মধ্যে 
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পোলিডেমাস্ জর্নবাপেক্ষ। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞ 

পোলিডেমাস্ সেই ঘটনা অশুভ স্থির করিয়া হেক্টুরকে সে দিন 

যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন যে 
সেদিন রণে সহজে জয় হইবে না এবং জয় হইলেও ভয়ানক 

লোকক্ষয় হইবে। হেক্টুর পোলিডেম।স্কে কুসংস্কারের জন্য 
ভত্ঙগন। করিয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা ম্বদেশ-প্রেমিকের 

ইমন্্ম্বরূপ যুগ যুগান্তর ধরিয়া সর্ববদেশে পুজিত হইয়! 
আমিতেছে। হেক্টরের শেষ কথা, 

“দেশহিত হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি কোন দৈষের সঙ্কেত ৷” 

পোলিডেমাসকে এই উত্তর দিয়া তিনি প্রচণ্ড বেগে 

সসৈন্যে পরিখা পার হইয়া গ্রীক শিবিরের প্রবেশ দ্বার আক্রমণ 
করিলেন এবং একখঞ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া সেই দ্বার 

ভঙ্গ করিলেন। অমনি তাহার পশ্চাতে আোতের জলের মত 

ট্যোজান সৈন্যগণ গ্রীক শিবিরে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া 
ছোট ও বড় আ্যাধাক্স দৌড়িয়! আসিয়। হেক্টরের গতিরোধ 
করিয়৷ দণ্ডায়মান হইলেন। ছুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। 

জলদেব নেপচুন গ্রীকর্দের গণক ক্য।লকা'সের রূপ ধরিয়া আসিয়া 

গ্ীকদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিকে আইডোমি- 

নিউজের হস্তে প্রায়ামের এক ভাবী জামাতা নিহত হইলেন, 

১ অন্য দিকে মেনেলস, গ্রীক্দের কয়েকজন প্রধান প্রধান 

যোদ্ধাকে বধ করিলেন। 



জুনোর ছলন]। 

' শ্রীকদের বিপদ্ দেখিয়া দেবরাণী জুনো সে দিন বিশেষ 
পারিপাট্যের সহিহ বেশতৃষা করিয়া মোহিনী মৃন্তিতে দেবরাজ 
জুপিটারকে ভুলাইয়া নিদ্রাভিভূত করিলেন। সেই অবসরে 
নেপচুনও গ্রীকদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। আধাক্স 
একটা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া হেক্টরকে আহত করিলেন । 
সার্পিডন, গ্লকাস, ঈনিয়াস্ প্রভৃতি বীরগণ হেক্টবের প্রাণরক্ষা 

করিতে আসিলেন ও যুদ্ধস্থল হইতে তাহাকে বহন করিয়া 

লইয়! গেলেন। গ্রীকর! ক্রমে ক্রমে টেণজানদের ভাড়াইয়া 

লইয়! গিয়া শিবির হইতে বাহির করিয়! দিতে লাগিলেন। 

সেই সময়ে জুপিটারের নিদ্রাতঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোথান 
করিয়া দেখেন যে টোজানর] হারিয়া যাইতেছে-_গ্লীকরা জয়ো- 

লা করিতেছে । তিনি জুনোর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া ততক্ষণাঁ 

নেপচুনকে রণস্থল ত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। নেপচুন 
সে কথা শুনিয়া প্রথমে রাগ করিয়া বিদ্রোহীর ভাব দেখাইয়। 

বলিয়া উঠিলেন, তিনি জুপিটারের কথা শুনিতে বাধ্য নহেন। 

কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে সামান্য মানবদের জন্ু 
অগ্রজের সহিত বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে, বিশেষতঃ 

জুপিটার সহজ লোক নহেন, তখন আর তিনি জুপিটারের কথা 

অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। নেপচুন যুদ্ধস্থল ত্যাগ 
করিতেই জুপিটার আপোলোকে পাঠাইয়া দিয়া হে্টরের আহত, 
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স্থানের গাত্র-ব্দেন। তত্ক্ষণা আরোগ্য করিয়া দিতে আদেশ 

দিলেন। শ্যাপোলোর কৃপায় স্থস্থ হইয়া হেক্টর পুনরায় যুদ্ধ 
করিতে আসিলেন। এবারও বড় আধাক্স এবং টিউসার তাহার 

গতিরোধ করিতে যাইলেন। কিন্তু টিউসারের ধনুর ছিলা 

ছি'ড়িয়। গেল। তাহার পর আ্যাযাকসও আর হেক্টরের গতিরোধ 
করিতে পারিলেন না । ক্রমে টোজানরা গ্রীকদের রণপোত্ের 
প্রথম সারিতে গিয়া আরোহণ করিল । 

পেট্রো্রুস্কে যৃদ্ধে প্রেরণ! 

তকালে পেটোক্রস্, গ্রীকদের যে দুর্দশশ তিনি স্বচক্ষে 

দেখিয়৷ গিয়াছেন তাহা! আকিলিজের কাছে বলিতেছিলেন। 

স্বদেশতক্ত পেটোোক্লসের ছু'নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি 
বলিতেছিলেন, “আর ত শক্রদের হাতে ব্বদেশীয় ভ্র'তৃগণের 

এই লাঞ্ছনা দেখা যায় না। তুমি যেকি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়! 
আছ তাহা বলিতে পরি না । আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, যদি 

ভুমি নিজে যুদ্ধ না যাও, "অন্ততঃ আমাকেই যাইতে দাও, 

আমি একবার এই মাম্মিডন সৈন্য লইয়া যাইয়া দেখি, কি 

করিতে পারি।” পেটেক্ুসের মিনতিতে ও ছুঃখ দেখিয়া 

শেষে আকিলিজ, তীহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। 
তিনি পেট্োোক্রস্কে নিজের বর্ম ও দেব-অশ্বচালিত রথ প্রদান 

করিলেন, এবং দুর্জয় মার্ম্মিডন, সৈম্যাদলের নেতা হইয়া যুদ্ধে 
্বাইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাহাকে বিশেষভাবে সাবধান 
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করিয়! বলিয়া দিলেন, “তুমি গ্রীক-শিবির হইতে ট্োজানদের 
তাড়াইয়। দিয়াই চলিয়। মাসিও ধেন অগ্রসর হইয়া শিবিরের 

বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিও না; মনে রাখিও, টেখজানদের হইয়া 

স্বয়ং আ্আপে।লোদেব যুদ্ধ করিতেছেন ।” এমন সময়ে 

আযাযাক্সকে পরাজিত করিয়া হেক্টুর টোজান সৈগ্যাদের লইয়া 

গ্রীকদিগের অর্ণৰপোতে গিয়া উঠিলেন। শক্রদের জয়ধ্বনি 

গুনিয়। আকিলিজ. বাহিরে আসিয়া দেখেন শক্রর! জাহাজে 

অগ্রি সংযোগ করিবার উদ্ভোগ করিতেছে । ভাহা দেখিয়া 

আযাকিলিজ, উত্তেজিত হুইয়া পেটোক্লস্কে বলিয়৷ উঠিলেন, 
“যাও যাও, শী যাও, শত্রুরা বুঝি জাহাজে আগুন লাগায় ।” 

পেট্রাকুসের মুক্ত ৷ 

পেটে)ব্লস্ যুদ্ধে আসিতেই গ্রীকদের সাহস ফিরিয়া 

আসিল। হার আবার রণরঙ্গে মন্তহইল । পেটো।ক্রস্ 
লিসিয়া দেশের বীর সার্পিডন্কে বধ করিলেন। গ্নকাস্ আমিয়। 

বন্ধুর মৃতদেহ রক্ষা করিতে লা গলেন। ক্রমে হেক্টর, ঈনিয়াস্ ও 
অন্যান্য যোদ্ধগণ আসিয়৷ সাপিডনের মৃতদেহ ঘিরিয়া ধাড়াইয়া 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । সেকালে রণক্ষেত্রে মৃত বীরের দেহ শক্র- 

হস্তে পতিত হইতে দেওয়! বড়ই অপমানের কথা বলিয়া 

বিবেচিত হইত। গ্রীকর! সাপিডনের দেহ হইতে বর্ম খুলিয়া 

লইল কিন্তু যুদ্ধের গোলযোগে আযাপৌলো আসিগ্া সার্পিডনের 

মৃতদেহ যুদ্ধস্থল হইতে অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া গেলেন। ক্রমে 
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পেট্োোক্ুসের সঙ্গে যুদ্ধে হেক্টরও পিছাইয়! গেলেন এবং টোজা- 

নের! পরাস্ত হইয়। গ্রীকশিবির হইতে বিতাড়িত হইল। ডাহা 
দ্বেখিয়া জয়োন্মত্ত পেট্োোরুস্, আকিলিজের নিষেধ বাক্য 

বিস্মৃত হইয়া টেশজানদ্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে টুয়ের প্রাচীর 

অবধি তাড়া করিয়৷ গেলেন । 

পেটোক্লসের ছুঃসাহস দেখিয়া হেক্টুর ফিরিয়া দীড়াইলেন। 
পেটেক্ুস্ একখণ্ু প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হেক্টরের সারথীর 
মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন। নারথীকে রথ হইতে পতিত হইতে 
দেখিয়া তাহার দেহ রক্ষা করিবার জগ্য হেক্টর রথ হইতে 
লাফাইয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের যোদ্ধংবর্গ অগ্রসর হইয়া 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ত করিল। সেই সময়ে আ্যাপোলো কৌশল 
করিয়া পেট্রোরুসের দেহ হইতে বর্ম খুলিয়া দিলেন এবং 

স্থযোগ বুঝিয়া একজন ট্রোজান সৈনিক সেই নগ্রদেহের উপর 
বর্শা নিক্ষেপ করিল। পেট্রোক্ুস্কে আহত দেখিয়া হেক্টুর 
আগিয়া বর্শার আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন । 

পেটেরুসের মৃত্যু হইতৈই সাহার দেহ লইয়। উভয় পক্ষে 

তুমুল সংগ্রাম বধিয়া "গল। একদিকে মেনেলস্ আযযাক 

প্রমুখ গ্রীক বীরগণ দেই দেহ রক্ষা করিতে আসলেন, অন্যদিকে 
হেক্টর, গ্নকাস্ প্রভৃতি টেজান বীরগণ সেই দেহ কাড়িয়। লইয়া 
যাইবার জন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। শেষে যখন গ্রীকরা 

,দেখিলেন, পেট্যোক্রুসের দেহ রক্ষা কর! কঠিন হইয়! উঠিল, তখন 
আযঁধাক্স ও মেলেনস্্, আকিলিজকে সংবাদ দিবার পরামর্শ 
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করিলেন। পেটোক্রসের মৃত্যুর ছুঃসংবাদ লইয়া আকিলি- 

জের কাছে যাইতে কেহই সাহস করিল না। শেষে তাহারা 
নেষ্টরের পুন আ্যান্টিলোকাস্কে দিয়া আযাকিলিজের নিকট 
সেই নিদারুণ সংবদ প্রেরণ করিলেন। আযা্টিলোকাঁসকে 
আকিলিজ, বিশেষ ন্মেহ করিতেন । 

আকিলিজের শোক । 

এদিকে পেটে ক্লসের প্র্যাবর্তন করিতে বিলম্ব হইতেছিল 

দেখিয়া আয(কিলিজ অধীর হইয়! উঠিতেছিলেন। তাহার পর 

খন তিনি জাহাজেয় উপর হইতে দেখিলেন গ্রীক সৈন্যের! ছত্র- 

ভঙ্গ হইয়া শিবিরে পলাইয়া আদগিতেছে, তখন প্রি বন্ধুর 

অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহার বুক ক।পিয়! উঠিল। এমন সময়ে 
আন্টিলোকাস্ অশ্রুরর্ষণ করিতে করিতে গিয়া তাহাকে পেটে 

ক্লসের মৃত্যু সংবাদ দ্রিলেন। আযাকিলিজের মস্তুকে যেন 
বজ্জাঘাত হইল। তিনি শোকে উন্মন্তের মত হইলেন, মস্তকের 

কেশ ছিড়িতে লাগিলেন, ভূভলে লুটাইয়া পড়ির। মাথায় মুষ্টি 
মুষ্টি ধুলি ক্ষেপণ করিয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। তীহার 
জননী রজত-চরণ! থেটিদদেবী সমুদ্রগর্ভে বুদ্ধ পিতার নিকট 
বসিয়! ছিলেন। পুজ্রের সেই শোকধ্বনিতে তাহার আমন 

টলিল। তিনি তাহার সহচরী জলদেবীগণের সহিত সেই 
সমুদ্রতলস্থ গুহ! হইতে উঠিয়া পুক্রকে সান্ত্বনা দিতে আাসিলেন।, 
থেটিস্ স্রেহবিগলিত-কে আাকিলিজকে বুঝা ইতে লাগিলেন, 
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“তোমার অপমান করিয়াছিল বলিয়াই গ্রীকদের এই 

বিপদ, তোমাকে সাধিতে হইবে বলিয়াই জুপিটার গ্রীকদের 

দর্প চূর্ণ করিলেন, তোমার মান রক্ষার জন্যই আজ পেটে।- 
ক্লুসের মৃত্যু। তবে আর তুমি এত ছুঃখ কর কেন?” 

আযাকিলিজ. কিন্তু সে কথায় শান্তি পাইলেন না। তিনি 

ভূতলে লুষ্টিত হইয়া কীদিতে কীদিতে বলিলেন, “আর মান ! 
আমি আর মান গৌরব কিছুই চাহি না, এখন মরণ হইলেই 
বাচি।” কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “না৷ এখন মরা হইৰে 

না, আগে বন্ধু পেটে বুসের মৃত্যুর প্রতিশোধ দিই, তাহার পরে 

মরিব।” আযকিলিজকে তখনই সমরাঙ্গমে যাইতে উদ্যত 

দেখিয়া থেটিস্ বলিলেন, “তুমি কি করিয়া যুদ্ধে যাইবে, তোমার 
বন্ম কোথায় ? তোমার বন্ম যে পেটে ক্লসের দেহ হইতে হেক্টর 

খুলিয়! লইয়াছে। তুমি আজ অপেক্ষ! কর, রাত্রেই আমি 

ভলকান্কে দিয়া তোমাকে নৃতন বর্ম ও ঢাল তৈয়ারা করিয়া 
আনিয়া দিতেছি ।” এই বলিয়। থেটিম্ তখনই ভলবান্ দেবের 
কাছে অলিম্পাস পর্ববতে যাইলেন। 

থেটিস্ চলিয়া যাইতেই জুনো৷ আযাকিলিজ্কে সংবাদ দিলেন, 

হেক্টর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে পেটেবুসের ছিন্ন-যুগ্ড 
তিনি টয়ের প্রাচারের উপর স্থাপন করিবেন; টেোজনরা 

পেটোক্রুসের দেহ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, গ্রীকরা তাহ। 

কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সেই কথ শুনিয়া 

আযাকিলিজ্ আর স্থির থাকিতৈ পারিলেন না। বিন! বর্দ্দেই 



৬২ ইলিয়াডের গল্প । 

তিনি দৌড়িয়া গিয়। পরিখার পার্থস্থ মৃত্প্রাটীরের উপর উঠিয়া 
গ্রীকদদের উতদাহ দিতে লাগিলেন। আকিলিজ্কে দেখিয়া 
এবং তাহার কধ্বনি শুনিয়! গ্রীক সৈনিকদের দেহে যেন দৈৰ- 

শক্তি, মনে নূতন বল আদিল। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে পেট্ো- 
ক্লসের দেহ, শত্রদের নিকট হইতে বলপুর্ববক উদ্ধার করিয়া 
লইয়া আমিল। সেই দেহ দেখিয়া আকিলিজের শিবিরে যেন 

শোকের বন্া আসিল। সৈম্তগণ হায় হায় করিতে লাগিল। 

সকলেই পেটোরুস্কে ভালবাসিত। তিনি সকলকেই 

দয়া করিতেন । টোজানদের মধ্যে বিজ্ুতম ও বহুদর্শী বীর 
পলিডেমাস্ গ্রীকন্নের নবীন উৎসাহ দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। 

টোজান সেনাপতিদের ডাকিয়। তিনি বলিলেন, “দেখ, এইবার 

আকিলিজ যুদ্ধ করিতে আসিবে, এস এই বেলা আমর! নগরের 

ভিতরে বাই।” হেক্টর কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্া করিলেন। 
তিনি বলিলেন, “আস্থক আকিলিজ, আমর! বাহিরে থাকিয়াই 
যুদ্ধ করিব ।” 

রাত্রিশেষে থেটিস্ আসিয়া ভলকানদেবের প্রস্তত নৃতন বর্্, 

স্বর্ণথচিত শিরন্ত্রাণ, অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল অঙ্গরাখা এবং 
অপুর্ব কারুকাধ্যময় ঢাল আনিয়া আকিলিজ্কে দিয়া গেলেন। 

আযকিলিজের যুদ্ধারস্ত। 

পরদিন প্রত্যুষে আযাকিলিজ, সেই দেব-নির্্মিত বন্ধ পরিধান 
করিয়া আলিয়া! গ্রীক-সেনাপতিগণকে এক সভায় আহ্বান 
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করিলেন। ইউলিসিজ, ডায়োমিড্ প্রভৃতি আহত বীরের একত্র 
হইলে ঝ্যগামেম্নন্ সভাস্থলে আসিলেন। আ্যাকিলিজ, 

তাহার অভ্যর্থনা করিয়া প্রথমেই নিজের দোষ স্বীকার 

করিলেন, এবং তাহাদের মেই শোচনীয় গহবিবাদের জন্য 

অনুতাপ করিলেন। আ্যাগামেম্নন্ও তাহার দোষ স্বীকার 

করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আ্যাকিলিজকে যে 

সকল উপহার দিবার কথ! বলিয়াছিলেন তাহ আনিয়া দিবার 

জন্য ব্যগ্র হইলেন। আকিলিজ, বলিলেন, “সে জন্য কিছুমাত্র 

ব্যস্ত হইবেন না, মনে কথার অনেক সময় আছে। এখন আমি 

চাহি যুদ্ধ-_কেবল যুদ্ধ। যতক্ষণ না পেট্ো্রসের মৃত্থার 
প্রতিশোধ দিই ততক্ষণ আমি কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছি 

না। আম্বন সকলেই যুদ্ধে যাই।” ইউলিসিজ, বলিলেন, “শুন্য 
উদরে শিয়া কি যুদ্ধ কর! চলে ?” এই বলিয়া তিনি সৈম্যাদের 
আহার করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আযাকিলিজ, কিন্তু 

অভুক্ত রহিলেন। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ ন| তিনি বন্ধুহস্ত' 

শত্রুকে সংহার করেন ততক্ষণ 'তিনি জলম্পর্শ করিবেন ন। | 

সৈন্যের যখন পান ভোজন করিতে লাগিল সেই সময়ে 

আ!গামেম্নন আকিলিজের নিকটে উপহারের দ্রব্য-সম্ভার 

আনিয়া, সেগুলি তাহার জাহাজে পাঠাইয়া দিয় তবে নিশ্চিন্ত 

হইলেন। উভয় বীরে আবার প্রাণ খুলিয়। মিলন হইয়া গেল। 

সেম্যের! প্রস্তত হইলে আ্াকিলিজ তাহার দেবদত্ত বর্ম 

পর্িধন করিলেন, হস্তে সেণ্টর কাইরণের প্রদত্ত ্যাশ কাষ্ঠের 
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বিপুল বর্শা লইলেন। সেই বর্শা পেট্রোর্ুদ্্ও যুদ্ধে লইয়া 
যাইতে সাহস করেন নাই। তাহার বশ্ধ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিজ 

বাহির হইতে ছিল, দেই তীব্র জ্যোতির দিকে মার্ষ্িডন সৈন্যের 

চাহিতে পারিতে ছিল না। রথে আরোহণ করিতেই রথের 

বাহন জ্যান্থাস্ ও বেলিয়াস্ নামক দেব-অশ্বদ্বয়কে দেখিয়া 

আফিলিজ, তাহাদিগকে যেন বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, “দেখিও 

পেট্োব্সের দেহ যেমন রণস্থলে ফেলিয়া আপিয়াছিলে, 

আমাকেও যেন সেই রকম ফেলিয়া আমিও না।৮ সেই কথা 

শুনিয়া অমর অশ্বযু্গলের অভিমান হইল, এবং একটা 
অলৌকিক ঘটন্| ঘটিল। জুনোর কৃপায় সেই অশ্বযুগল মনুষ্যের 
মত কথা কহিয়! বলিল, “সে মামাদের দোষ নয়, পেটেক্ুসের 

নিজের ভাগ্যের ফল! তাহার কাল পুর্ণ হইয়াছিল--তোমারও 

দিন শেষ হইয়া! আসিয়াছে । আজ আমর! তোমাকে রণস্থল 

হইতে ফিরাইয়া আনিব, কিন্তু জানিও তোমারও আয়ু শেষ 

হইতে বিলম্ব নাই।” আযাকিলিজ, সেকথা শুনিয়৷ কিছুম।ত্র ভীত 

হইলেন না। তিনি নিজ ওবিষ্যৎ পুর্ব হইতেই জানিতেন। 
তিনি উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলেন-_ 

তাই হোক তবে। 

দুর্লক্ষণ-_অলোৌকিক--আর আমি মানিনা সে লবে। 
জেনে'ছ অূষ্ঠ মোর। মৃত্যু ভবে, দেখব ”“! আর 
প্রিচতম মাতৃপিতূমুখ- স্বদেশের সাগদের ধার । 
তাই ভাল। যাইব ডু'বয়া আমি নিশার আধারে 
দেবচার ইচ্ছ! ষর্দি। যাক আগে ট্রয় ছার খারে। 

এই বলিয়া তিনি বেগে রণস্থলের দিকে রথ চালন। করিলেন । 
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ম্যাকিলিজ, রণস্থলে যাইতেই ঈনিয়াস্ তীহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসিলেন। ঈনিয়াস্কে সম্মুখে দেখিয়৷ আযাকিলিজ, 
বলিলেন, “তোমার কি লজ্জা নাই, আরার আমার সঙ্গে যুদ্ধ 

করিতে আসিয়াছ ? আইডা পর্বতে তোমাকে খন তাড়া 

করিয়াছিলাম তখন প্রাণভয়ে কোথায় পলাইয়। গিয়াছিলে ? 

সে কথা কি ভুলিয়৷ গিয়াছ ?” ঈনিয়াস্ও উত্তেজিত হইয়া 
উত্তর দিলেন, “ভুমি কে যে তোমাকে ভয় করিব, আনার 

ধমনীতে দেবরক্ত প্রবাহিত তাহা কি জান না?” এই বলিয়৷ 

তিনি আকিলিজকে বর্শার আঘাত করিলেন । আযকিলিজের 

অভেগ্ভ ঢালে প্রতিহত হইয়৷ বর্শ! দুরে *নিক্ষিপ্ত হইল। 

আযাকিলিজও বর্শ! ছুড়িলেন. কিন্তু ঈনিয়াস্ পাশ কাটাইতেই বর্শা 

মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গেল। তাহার পর ঈনিয়াস্ একখণ্ড 

প্রস্তর তুলিলেন । আযকিলিজ, সে দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া 
অসি-হ্স্তে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সেইখানেই ঈনি- 

য়াসের ইহলীলা শেষ হইত--যদি না নেপচুন্দেব তাহাকে 

রক্ষা করিতে আদিতেন। * নেপচুন্ আসিয়া আ্যাকিলিজের 
চক্ষের উপর যেন জাল ফেলিয়া ঈনিয়াস্্কে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে 

বহন করিয়া লইয়৷ গেলেন । 

আযাকিলিজের চক্ষের আবরণ অপসারিত হইলে তিনি 

ঈনিয়স্কে আর দেখিতে পাইলেন না । তিনি টোজানদের 

যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহার উপর সেই আক্রোশঃমিটাইলেন। 
রে দিন হার হস্তে টেজানদের কত বীরেরই যে ভবলীল৷ 
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সা্গ হইল তাহার সংখ্যা নাই। সেই যোদ্ধগণের মধ্যে রাজ। 
প্রায়ামের প্রিয়তম পুজ্র পোৌলিডোরাস্ এবং লাইকাওন নামে আর 

এক পুজ্র ছিলেন। লাইকাওন বেচারীকে আযাকিলিজ, কিছুদিন 

পূর্বেব একবার বন্দী করিয়াছিলেন । সেবারে একটা মূল্যবান 
সোপার পিয়াল পুত্রের জীবনের মূল্যত্বরূপ দান করিয়! প্রায়াম 

আ্যাকিলিজের নিকট হইতে লাইকাওনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া 
যান। এবারে লাইকাওন আকিলিজের পায়ে ধরিয়া প্রাণ 

তিক্ষা চাহিল, কিন্তু তাহার কাতর মিনতিতে তিনি কর্ণপাত 

করিলেন না--সে বেচারী যে প্রাণভয়ে নিতান্ত নির্ববোধের 

মত তাহার নিয়তি অতিক্রম করিতে চাহে, আকিলিজের 

ডাহা অসহা হইল, তিনি বলিলেন-_ 

হে বন্ধু! মরণ তব হইবেই যদি, 

তবে কেন বৃথা এ বিলাপ । তোমাহ,তে 

শত গুণে শ্রেষ্ঠতর পেট্রোরূদ আজি 

মৃত। আমাকে দেখিছ তুমি শক্তিমান্, 
দীর্থকার, শ্ন্দর এমন--.দেবোপম পিতা 

আর অমরা-জননী-জাত, আমিও যে 

মৃত্যু আর অনিবার্ধ্য ভাগ্যের অধীন-_ 
প্রভাতে মধ্যান্ছে কিনব! ধূসর দন্ধ্যায় 

একটী শাণিত বর্শা--ধন্নচ্যুত শয় 
আলিয়! লইতে পারে আমার এ প্রাণ । 

এই কথ। বলিয্না তিনি নির্মষের মত বর্শার আধাতে লাইক।- 



ইলিয়াডের গল্প । 

চিত্রকর--হেনরি হাওয়ার্ড । 

আকিলিজ ও লাইকাঁওন। 
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ওনের প্রাণ বধ করিলেন। তিনি টো জান সৈন্যগ্ণকে টয়. 
নগরের পার্্ববাহিনী নদী ্থ্যামাগুরের তীর অবধি তাঁড়া করিয়া 

লইয়| গেলেন । যাহার! নদীর জলে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা 
করিল, তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জনকে তিনি, পেটেক্লুসের প্রেতা- 

ঝ্লাকে তুষ্ট করিবার জন্য বলি দিবেন বলিয়া, বন্দী করিয়া 
শিবিরে পাঠাইলেন। অপর যাহাকে পাইলেন বধ করিয়া 

ন্দীর জল রক্তবার্ণ রঞ্জিত করিয়া দিলেন । শেষে সেই হত্যা- 
কাণ্ড নদীরও অনহা হইল); নদী রোষে গর্জ্ধিয় স্ফীত! হইয়া 

উঠিল। স্থ্যামাগ্ডার নদীতে বাণ ডাকিল। সেই কুলপ্লাবিনী 
বন্ার শোতে আযাকিলিজ. তৃণের মত ভ্সিয়া চলিলেন। 

তিনি একটা বৃক্ষের শাখা ধরিলেন ; নদী সেই বুক্ষ উত্পাটিত 

করিয়া লইয়া তাহার পশ্চান্ধাবিত হইল। শেষে জলমগ্ন 

হইয়া তাহার প্রাণ বায় দেখিয়া, জুনো নিজপুক্র জগ্নিদেব 
ভলকান্কে ডাকিয়া দিলেন। ভলকান্ আসিয়া অগ্নি প্রত্বালিত 

করিয়া নদীর জল শুদ্ধ করিয়া! দিলেন। তবে জ্যাকিলিজের 

প্রাণরক্ষা হয় । 
হেক্টর বধ । 

এইবার জআ্যকিলিজ তীহার বন্ধুহস্তা হে্টরের দিকে 
বগ্রসর হইলেন। রাজ প্রায়াম ও তীহার পত্বী হেকিউবা 

প্রাচীরের উপর হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। উভয়ে পুভ্রের 
আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নগরের ভিতরে গুবেশ 

ধরিতে বারম্বার বলিতে 'লার্গিলেম। কিস্তু হেক্টর লে কথ। 
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শুনিলেন না । ট.য়ের যে সকল বীর রণক্ষেত্রে তাহারই উত্তে- 
জনায় অকুতোভয়ে জীবন দান করিয়াছেন, তখন তাহাদের কথা 

হেক্টরের মনে পড়িল; পলিডেমাসের নিষেধবাক্যে তিনি 
কর্ণপাত করেন নাই, সে কথাও তাহার স্মরণ হইল। এখন 

কি তিনি নিজের প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবেন? টয়ের 

জন্য তিনি প্রাণপাত করিন্ে প্রস্তুত। একবার তাহার মনে 

হইল, যদি আযাকিলিজ. তাহার কথায় কর্ণপাত করেন, তাহা 

হইলে তিনি এখনও হেলেন্কে ফিরাইয়! দিয় এই কাল সমরের 

শেষ করেন। কিন্ত সে কথা বলিবার সময় এখন উত্তীর্ণ 

হইয়া গিয়াছে--আর আকিলিজ.ও যে সে কথা শুনিবেন এমন 

পাত্রই নহেন। ক্রমে আকিলিজ নিকটে আসিলেন। 

আ্যাকিলিজ কে দেখিয়! হটাঁৎ তাহার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত 

হইল, তিনি প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। একালে 

কোনও যোদ্ধার এরূপ আচরণ বীরোচিত বলিয়া বিবেচিত 

হইবে না, কিন্তু সে কালে হোমারের বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে 

কোনও একটা অকম্মা বিপদে ভয় পাওয়া সাধারণ ঘটনা 

ছিল-_শ্রেষ্ঠ বীরগণেরও এরূপ ভীকুতা নিন্দিত হইত না। 
আযাকিলিজ, পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন আর হেক্টর উ্ধশ্বাসে ছুটিয়া 
পলাইতেছেন, টোজান্র প্রাচীরের উপর হইতে এই দৃশ্য 

দেখিয়া হেক্টুরের আশ বিপদ বুঝিয়া৷ উতৎ্কণ্টায় কাপিতে 
লাগিলেন। এই অবস্থায় আকিলিজ, হেক্টরকে তিনবার টুয়- 
নগরের প্রাচীরের চতুদ্দিক্ প্রদক্ষিণ করাইলেন-_কিন্তু 
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তাহাকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। হেক্টুর 

ধরা দেন না দেখিয় মিনার্ভা, ভেক্টরের এক ভ্রাতা ভীইফোবা- 

সের রূপ ধরিয়া আসিয়া! হেক্টরকে বলিলেন,“ভাই, আর তোমার 
ভয় নাই--ভুমি দাড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করিতে 

আসিয়াছি ; আমরা দুইজনে মিলিয়া যুদ্ধ করিব; দেখি পিলিউজ- 

পুজ্র তোমার কি করিতে পারে ।” সেই দারুণ বিপদের সময় 

হেক্টরকে যুদ্ধস্থলে এক! রাখিয়া! তাহার আত্মীয়-স্বজন সৈন্য- 
সামন্ত সকলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, এমন ছুঃসময়ে 

তাহার প্রিয়ভ্রাতা ডীইফোবাস্কে দেখিয়! হেক্টরের সাহস 

ফিরিয়া আদিল-_তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়া ধাড়াইলেন! 
দেবতাদের চাতুরীতে আকিলিজ. এইবার শক্রকে সম্মুখে 

পাঁইলেন। একালে কোনও যোদ্ধাকে যদি দেবতার! যুদ্ধস্থলে 

এইরূপ প্রহারণ! করিয়া সাহায্য করেন তাহাতে সেই যোদ্ধার 

মান্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়। বিবেচিত হইবে না, কিন্তু সেকালে 

গ্রীক বীরের ছলে বলে কৌশলে যেরূপে হউক শত্র-নিপাঁত 
করিলেই গৌরব পাইতেন, যুদ্ধে চাতুরী করা বা পরের অন্যায় 
সাহাধ্য পাওয়া নিন্দার বিষয় ছিল নাঁ। মিনার্ভার কৃপায় 

হেক্টরকে নিকটে পাইয়া, আাকিলিজ তাহাকে রণে আহ্বান 

করিলেন । হেক্টর বলিলেন, “আমি প্রস্তৃত, এখন আর আমি 
এক পদও পশ্চাদ্গামী হইব না; হয় তুমি আমার হস্তে 
মরিবে, নচেশ আমি প্রাণ দ্বিব। কিন্তু তুমি শপথ কর যে 

আঁসার বদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার দেহ ও বর্ম তুমি 
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টোজানদের লইয়! যাইতে দিবে--তোমার ম্বৃত্যু হইলে আমিও 
তোমার দেহ ও বন্ধ তোমার বন্ধুদের দ্িব।” আকিলিজ উত্তর 

দিলেন-_ 

চুক্তির প্রস্তাব কিছু না করিও তুমি মোর কাছে, 

সিংহ ও মানবে কতু পরম্পরে সন্ধি কে» বাছে? 

শার্টিল ও মৃগে যথা না রহিয়া স্বচ্ছন্দ মিলনে 

পরম শক্রর ভাবে অহোঁরাত্র নিবনে ছুজনে, 

তেমনি বন্ধুতা-সৃত্রে বদ্ধ হয়ে দৃঢ় বাকৃদানে 

পারি না মিলিতে দৌছে, যদবধি এই যদ্ধস্থানে 

তুমি, কিম্বা আমি ঢাঁলি হদয়ের উত্তপ্ত শো(ণত | 
সাবধানে কর রণ! এ সময়ে তোমার উচিত 

বল্পম-ক্ষেপণ শিক্ষ'--বারো!চিত সাহদ দেখাতে । 

মিনার্ভা বিধানে আঁঞ্জ মৃত্যু তব মোর বশাঘাতে ) 
পরিক্রাণ নাহি আর! প্রশান্ত করব মোর ক্রোধ-_ 

বন্ধুর রক্তের আজ তব রক্তে দিয়! প্রতিশোধ । 

এই কথা শুনিয়া হেক্টর “তবে মর” বলিয়৷ বর্শা ছুড়িলেন। 

বর্শ৷ আকিলিজের অভেষ্ ঢালে লাগিয়া ঠিক্রাইয়া পড়িল। 

হেক্টর আর একটা বর্শ! দিবার জন্য তাহার ভ্রাতা ডীইফো- 
বাস্্কে ডাকিলেন। কিন্তু কোথায় ডীইফোবাস্। মিনার্ভা 

তখন স্বরূপ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। হেক্টর অসিহস্তে 
ম্যাকিলিজকে আক্রমণ করিলেন। আযাকিলিজ, তীহার 
অভেগ্ ঢালের অন্তরালে থাকিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, 
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হেক্টরের বর্মের, স্বন্ধ ও কের সন্ধিস্থলে, বর্শার আঘাত 

করিলেন__সেই সাংঘাতিক আঘ'তে হেক্টর ভূতলে পতিত 
হইলেন । 

আযকিলিজ, উল্লাসধ্বনি করিয়া কঠোর স্বরে মুমুর্যু হেক্টরকে 
বলিলেন, “এতক্ষণে পেটেশর্রসের সৃত্যুর প্রতিশোধ দিলাম । 

এইবার তোমার কাছে সেই খণের সুদ আদায় করিব | পেট্ো- 

ক্লুশের এইবার দেহ সৎকার করিব-আঁর তোমার দেহ কুক্ধুর 

শকুনীকে দিয়! খাওয়াইব।” হেক্টর তীহাকে মূল্য লইয়। 
তাহার দ্রেহ টেশজানদের ফেরত দ্দিতে অনুরোধ করিলেন । 

আ্যাকিলিজ, অবজ্ঞার সহিত সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন । 

হেক্টর হতাশ হইয়া মন্মান্তিক ছুঃখে যে কথা বলিলেন তাহা 
ভবিষত-বাণীতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন-_- 

তোমাকে চিনেছি আমি। জানি আম তাই 
বুথ! আশা মোর, ফিরাতে তোমার মন,-_ 

পাষাণ হৃ?য়ে তব দয়াবিন্দু নাই। 

কিন্তু দেখো ! বিধাতার রোষ হুতাশন 

তোমার মন্তকে যেন নাহি আমি আনি, 

স্থিয়ান তোরণে যবে আপোলো-সহায় 

প্যারিস তোমার প্রাণে মৃত্যুবাঁণ হানি-_ 

বীরেন্দ্র যদিও তুমি-_নাশিবে তোমায় । 

আকিলিজ, উত্তর দিলেন-_ 

মর তুমি। আমারু মৃত্যুকে আমি করিব বরণ, 

যখনি প্রেরিবে তারে অবিনাশ স্বর্গদেবগণ। 
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এই উক্তি বীরোচিত কিন্তু তাহার পরে আকিলিজ যাহ 

করিলেন তাহা সম্পূর্ণ বর্বরোচিত। গ্রীক বীরগণ মৃত শত্রুদের 
উপর একেবারে পাঁধাণের মত নিম্মম হইতেন। আযাকিলিজের 

নৃশংস ব্যবহারের কথা গুনিলে একালে অতি বড় পাষ- 
গেরও মনে ঘ্বণ। হয়। হেক্টরের প্রাণবায়ু বহিরগ্গত হইলে 
আকিলিজ, বর্শা দ্বারা সেই মৃতদেহের পদ বিদ্ধ করিয়া 

রথে উঠিয়া বেগে রথ চালাইয়! দিলেন এবং হেক্টরের শব 
ধূলায় লুষ্টিত করিতে করিতে রথের পশ্চাতে টানিয়া লইয়া তাহার 
তরীর দিকে চলিলেন। টোজানর! প্রাচীরের উপর হইতে 

তাহাদের বারকুল-চুড়ামণির প্রাণহীন দেহের লাঞ্না দেখিয়া 
রোষে ও ক্ষোভে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। 

বৃদ্ধ প্রায়ামের কর্ণে যখন সেই নিদারুণ সংবাদ পন্ভছিল, 

তিনি প্রাসাদের গৃহতলে লুষ্টিত হইয়! হাহাকার করিতে লাগি- 
লেন এবং ন্গর-তোরণের বাহিরে ছুটিয়া গিয়া! নির্দিয় আাকি- 

লিজের কাছে দয়! ভিক্ষা করিতে দিবার জন্য তাঁহার আত্মীয় 

বন্ধুদের নিকট অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। আ্যাপ্ডোম্যাকী 

তাহার প্র।সাদে বসিয়া একখানি রক্তবর্ণ বন্ত্রে সুচীকার্ধ্য করিতে: 

ছিলেন-_নানা বর্ণের ফুল বুনিতেছিলেন। হেক্টর ষে নগর-প্রাকারের 
বাহিরে একেলা আছেন, নগরে প্রবেশ করেন নাই, তাহাও তিনি 

জানিতেন না। স্বামী রণক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্ান করিবেন 

বলিয়। চিনি উঞ্ণজজল প্রস্তুত করিতে দাদীদের আদেশ দিয়া- 

ছিলেন। অকশ্মাহ হুর্গপ্রাকার হইতে হাহাকার ধ্বনি উঠিতেই? 
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তাহার অন্তরাত্বা কাঁপিয়৷ উঠিল। তিনি উম্মাদিনীর মত 

প্রাসাদ হইতে বেগে বাহির হইয়া ছুর্গস্তস্তের পাদমূলে জনতা 

ছেদ করিয়া নগরপ্রাচীরে গিয়া! উঠিলেন। সেখান হইতে 

দেখিলেন আযকিলিজ, তাহার স্বামীর মৃতদেহ রথের পশ্চাতে 

টানিয়৷ লইয়া জাহাজের দিকে যাইতেছেন। সেই দৃশ্যে তাহার 
দৃষ্টিশক্তি লোপ হইল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি সংজ্ঞাশূন্য 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তাঁহার কবরীর ভূষণ-জাল, ফিতা, 
তাহার বিবাহের সময় ভিনাসের প্রদত্ত অবগু&ন-বস্তু সমস্ত 

দুরে বিক্ষিপ্ত হইল। তীহার ননদিনীগণ ব্যস্ত হইয়া চতুদ্দিক্ 
হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়! তাহার অচৈতন্য দেহলতা 

ধারণ করিল । 

পেট্রোরুসের অন্ত্ে্টিক্রিয়। ৷ 

এদিকে যুদ্ধস্থল হইতে শিবিরে আসিয়। আযাকিলিজ, তাহার 

সমস্ত মার্ষ্দিডন সৈন্যদের রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া, অশ্ব-রথাদি 

সঙ্গে লইয়! পেটোকব্লসের মুতদেহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন । 

পরে সৈগ্াদের পরিতোষ করিয়া আহারাদি করাইয়া, রাত্রিকালে 

সমুদ্রের উপকূলে গিয়া বালুকার উপর পড়িয়া রহিলেন। 

এইরূপে একাদিক্রমে বার দিন তিনি বিনিদ্রনয়নে সমুদ্রের বেলা- 

ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া শোক প্রকাশ করিলেন। শেষদিন রাত্রে 

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন পেট্রোরুস আসিয়া তাহাকে 

বালিতেছেন-_ 
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ঘুমাইছ আযাকিণিজ, ভুলিয়! বন্ধুরে তব! 

সে নহে জীবিত আর ; মুতকে করে! না হেল!। 

সৎকার করগে মোর যাছে আমি পার হ'ব 

প্রেতপুরী ধূম্বদ্ধার, যাঁও তর! এই বেল! । 

তা” না হ'লে প্রেতগণ, নরলোকে মুত যারা, 

নিকটে দেয় না যেতে, বৈতরণী পরপারে 

না দেয় যাইতে মোরে । বিষণ্ন সহায়-ভারা! 

ঘুরিয় বেড়াই আমি সীমাহীন অন্ধকারে । 
দাও তব কর পেতে অশ্রপাত করি তায়, 

শোয়ালে চিতার প'রে প্রেতলোক হতে আর 

ফিরিতে নারিব পুনঃ--কখন ভূঙলে হায় 

ছুই বন্ধু নিরালায় কব কথা আর বার। 

মানবের পরিণাম মৃত্যু মোরে গ্রাসিয়াছে। 

তোমারো হে আণকিলিজ. (দেবতার হুল্যতর) 

উয়ের প্রাচীর-তলে মৃক্নুয প্রতীক্ষার আছে। 

আর এক অনুরোধ আছে মোর প্রিয়বর ! 

পার যদ পুরাইও, এই শেষ সাঁধ ভাই-_- 

তোমার ও মোর অস্থি ধেন ভিন্ন নাহি রয়। 

বাল তব পিতৃগৃহে ছিন্ু দৌোহে এক ঠাই-_ 

মরণে মোদের যেন একত্রে সমাধি হয়| 

পরদিন প্রভাতে উঠিঘ্নাই আকিলিজ. পেটোর্ুসের দেহের 

সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। দেহসগুকারের উত্সব বর্ধবরো- 
চিত ভীষণতাপূর্ণ হইলেও খুব জমকাল। আইডা পর্ববতের, 
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উপর হইতে বড় বড় দেবদ।রু গাছ কাটিয়। আনিয়। এক বিরাটু 
চিতা প্রস্তুত করা হইল। চিতা সজ্জিত হইলে আকিলিজ, 

সশস্ত্র মান্মিডন্ সৈন্যদের সহিত শোকযাত্রা করিয়া ধীরে ধীরে 

পেটেরুসের মুঈদেহ বহিয়া আনি! সেই চিতাশষযায় শয়ন 

করাইয়া দিলেন। পরে অগণ্য মেষ ও বৃষ বলি দিয়া সেই 

সকল পশুর বসা দ্বারা মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়! দিলেন । 

তাহার পর চারিটা অশ্ব) পেটেকর্লুসের ছুইটী কুকুর এবং যে 

বারজন টোজানকে আকিলিজ, স্ক্যামাণ্ডারের তীর হইতে বন্দী 

করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাদের বলি দিয় পেটেশক্লসের 

প্রেতাজ্মার সাথী কপির! দ্িলেন,_-যদি প্রেতপুরীঠে যাইয়া তাহারা 

প্রেটে'ক্ুসের কোন কাধ্যে লাগে! পরে কলস কলস মধু ও কল 

প1ইএর তৈল ঢালিয়! চিতার আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। চিতা 

ধুধু করিয়া জুলিতে লাগিল আর আ্যাকিলিজ, সেই চিতাধুমে 

বসিয়া, স্লেহময় পিতা উপযুক্ত পুজ্রেব অকাল মরণে যেমন মন্মা- 

স্তিক শোক প্রকাশ করে সেইরূপ পেটেছাক্লুসের জন্য হাহাকার 

করিতে লাগিলেন। সমস্ত "দিবারাত্রি চিতাও জ্বলিতে লাগিল, 

আযাকলিজ ও বন্ধুর জন্য হা-হুতাশ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 

পরদিন উষার অরুণ রাগে যখন পূর্ববাকাশ রঞ্রিত হুইয়৷ উঠিল 
তখন কলমে কলসে সুরা ঢালিয়া আকিলিজ,. বন্ধুর চিতাবহি 

নির্ববপিত করিলেন। পরে পেটোোোব্লাসের দেহভস্ম একটা স্বর্ণ 

পাত্রে পূর্ণ করিয়া সেইখানে দমাহিত করিলেন। উ.য় সমরের 
অবসানে গ্রীকগণ আকিলিজের নিজের চিতাভল্ম দেই খানেই 
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সমাহিত করিয়া উভয় বন্ধুৰ সমাধির উপর একটী স্মৃতিস্তত্ 
নিষ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

পেটোরুসের অন্ত্যেরিক্রিয়া উপলক্ষে আকিলিজ, পুরুষো- 
চিত ক্রীড়ায় শক্তি-পরীক্ষার আয়োজন করিয়া মুক্তহস্তে 

পুরস্কার বিতরণ করিলেন। রথচালনায় ডায়োমিড প্রথম, 

মেনেলস্ দ্বিতীয় ও আ্যাণ্টিলোকাস্ তৃতীয় পুরস্কার পাইলেন । 
ুষ্টিযুদ্ধে ইউরিয়েলাসকে এবং দৌড়ানতে ছোট আধাক্সকে ও 

আ্যান্টিলোকাস্কে পরাস্ত করিয়া ইউলিসিজ, পুরস্কার পাইলেন। 

মল্লযুদ্ধেও ইউলিদিজ, কৌশলে গ্রীকদের মধো শ্রেষ্ঠ মল্লবীর 

বড় আ্যাযাক্সকে পরাস্ত করিলেন ; আকিলিজ, উভয়কেই 

পুরস্কার দিলেন । বর্শা-ক্ষেপণে আগামেম্নন্ সিদ্ধহস্ত ছিলেন 

বলিয়া আকিলিজ, ষ্ঠাহাকে বিনা পরীক্ষায় পুরস্কার দিয়! তাহার 
মান বৃদ্ধি করিলেন। পরীক্ষায় ধাহারা অকৃতকার্য হইলেন, 

ঠাহাদেরও আকিলিজ, পুরস্কার লাভে বঞ্চিত করিয়া মনক্ষুণ্ণ 

করিলেন না। কাহাকেও অশ্বতর, কাহাকেও রূপার বাট, 
কাহাঁকেও বা মোঁণার পিয়াল! প্রভৃতি উপহার দ্িলেন। শেষে 

প্রবীণ নেষ্টরের উপর ভক্তি দেখাইবার জন্য আযাকিলিজ, 

তাহাকে, রাজ! প্রায়ামের নিকট হইতে যে স্বর্ণ পিয়।লাটা পাইয়া 
একবার লাইকাওন বেচারীকে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি দিয়- 

ছিলেন, সেই ০০৪ মৃত বন্ধুর স্মরণচিহুন্বরূপ উপচ্থার 
দিলেন। ও 
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এখনও কিন্তু আ্কিলিজের শোক-শীস্তি হয় নাই, প্রতি- 

হিংসার অগ্নি এখনও তাহার মনের মধ্যে ধূ ধু করিয়াভ্বলিতেছিল। 
সে রাত্রিতে তাহার নিদ্র। হইল না। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া 
তিনি হেক্টরের শব টানিয়। আনিয়া রথের পশ্চাতে বাঁধিয়া 
পেটরুসের সমাধির চারিধারে তিনবার ঘুরিয়া লইয়া 
বেড়াইলেন। পরে সেই দেহ উপুড় করিয়া ধুলায় ফেলিয়া 
রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এতদিন হেক্টরের মৃতদেহ একটা 

উন্মুক্ত স্থানে পড়িয়াছিল। শাহার পরদিন আবার আকিলিজ, 

সেই বীভণুসকাণ্ড সম্পন্ন করিলেন । এইরূপে একাদিক্রমে দ্বাদশ 

দিবস প্রত্যহ হেক্টুরের দেহ টানিয়া আনিয়া মৃত বন্ধুর সমাধি 

প্রদক্ষিণ করাইলেন। দেবতার! সেই দেহ রক্ষা না করিলে 

এতদিন উহ1 খগ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। শেষে 

আযাকিলিজের এই ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেবতাদেরও অসহ 
হইয়া উদ্ভিল। জুপিটার *থেটিস্কে দিয়া আাকিলিজ.কে 
বলিয়! পাঠাইলেন--এইবার হেক্টরের দেহ, প্রায়ামের কাছে 
মূল্য লইয়!, টেজানদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে । আ্মাকি- 

লিজ, প্রথমে সে কথা গ্রাহা করিলেন না, শেষে কিন্তু মাতার 

অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না, থেটিস্ তাহাকে 

মিষ্টবাক্যে সম্মত করাইয়া! জুপিটারকে গিয়া সেই সংবাদ 
দিলেন। 
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জুপিটার স্প্রে প্রায়ামকে হেক্টরের দেহ মূল্য দিয়া উদ্ধার 

করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন । প্রায়াম পুভ্রের দেহের জন্য 

এতদিন দারুণ মনঃকষ ভোগ করিতেছিলেন। তিনি প্রভাতে 
উঠিয়াই ভাহার ব্বপ্রের কথ৷ প্রচার করিলেন ও আযাকিলিজের 

শিবিরে যাইবার জনা রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। 

সেই কথা গুনিয়৷ হেক্টুরের শোকার্ত জননী হেকিউবা রোষে 

জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তুমি কোন্ মুখে সেই পুক্রঘাতী 
নৃশংসের কাছে যাইতে চাহিতেছ ? একথ| বলিতে কি তোমার 

মূনে ঘুণ। হইল না! তাহার নাম শুনিলে আমার প্রাণে আগুন 

জ্রলিয়। উঠে, মন্ হয় তাহার জপিগুটা যদি উপাড়িয়। আনিয়া 
চর্বণ করিতে পারি তবেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।” শোকাতুর 
রাজ! মেই সব কথা গুনিলেন না! প্রায়ামের যে কয়জন পুর 

জীবিত ছিল, তাহারা ৪ আপিয়া তাহাকে আকিলিজের কাছে 

যাইতে বারবার নিষেধ করিল-- বলিল, “আপনি তাহার 

কাছে যাইলেই সে নিষ্ঠ,র আপনাকে বন্দা করিবে হয় ত 
হত্যা করিবে ।” প্রায়াম সেই কথা গুনিয়া পুক্রদের তীর ও 

কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিলেন । বুদ্ধের ভয়ে আর তাহার। 

কোন কথ! কহিতে পারিল ন।; রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া 

দিল। প্রায়াম সেই রথে মুল্যবান পরিচ্ছদ, কারুকাধ্যময় 

ববনিকা', স্ব্ণমুদ্রা, রৌপ্যপাত্র ও অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য স্তুপা- 

কার করিয়৷ লইয়া! শক্র-শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথে 

দেবদূত মার্কারি, একজন গ্রীক যোদ্ধার রূপ ধরিয়া আসিয়া, 



হেক্নরের দেহ ভিক্ষা । ণ্ট 

তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আ্যাকিলিজের শিবিরে 

প্্ছিয়! দ্রিলেন । 

সম্ধ্যাকালে আ্যাকিলিজ তাহার কাষ্ঠনির্টিত গৃহে বসিয়! 
দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়। আছেন, এমন সময় দেখিলেন একজন 

দীর্ঘকায় রাজবেশপরিহিত বৃদ্ধ ধীরে ধারে তীহার গৃহে প্রবেশ, 
করিলেন। বৃদ্ধ তাহার নিকটে আসিয়৷ পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “দয়! কর আাকিলিজ, তোমার 

পিতাকে স্মরণ করিয়া আমার উপর দয়া কর। আমার পঞ্চাশ 

জন পুজ্রের অনেককেই আমি হারাইয়াচি, তাহাদের সার 
রত্বুকে তুমি কয় দিন হইল জন্মের মত কাড়িয়া'লইয়াছ। এখন 

দয়া করিয়! তাহার দেহটী আমাঁকে ভিক্ষা দাও. আমি তোমাকে 

ধনরতু প্রতিদান দিয়া সন্তু করিব।” শোকার্ত বুদ্ধ পিতার 

কাতর বাক্যে আকিলিজের পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত হইল, তিনি 

বিষাদ্জড়িত স্বরে বলিলেন, “হায় বৃদ্ধ! পুজ্রশোকে না জানি 

তুমি কতই জর জর, না হইলে কোন্ প্রাণে তুমি আমার নিকটে 

আাসিয়৷ কথ! কহিতেছ! সমস্তই ভাগ্যের খেলা । জানিও দুঃখ 
আমাদের চির সাথী ; স্থখ দুঃখ মিশাইয়া দিয় দেবতার! 

আমাদের ভাগ্য গঠিত করিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি তোমার 

পুত্রের দেহ ফিরাইয়া পাইবে। কিন্তু ব্যস্ত হইয়া! আমাকে 

ক্রুদ্ধ করিও না । আজ আমার এখানে থাক, কাল দেহ লইয়৷ 
যাইও ।৮ আকিলিজের কথায় প্রতিবাদ করিতে বৃদ্ধ সাহস 

কষ্পিলেন না। অনিচ্ছাসত্বেও আকিলিজের আতিথ্য তাহাকে 



৮5 ইলিয়নাডের গল্প । 

বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল। এদিকে আযাকিলিজও 
তাহার একজন অন্ুচরকে বলিলেন, “যাও দাসীদের দ্বারা 

হে্টরের দেহ সান করাইয়া তৈল মাখাইয়1 পরিস্ক।র পরিচ্ছন্ন 
করিয়া রাখগে, দে দেহ যে অবস্থায় আছে তাহ! দেখিলে 

প্রায়াম হয়ত রোষে জ্ঞানহারা হইয়া আমাকে কটুকথ! 
বলিবে, আর আমিও তাহা হইলে ক্রোধ দমন করিতে না 

পরিয়া তাহাকে হত্য। করিয়া ফেলিব।৮ 

পরদিন উবার আলোক ফুটিয়৷ উঠিতে না উঠিতে প্রায়াম 
হেক্টরের দেহ লইয়া! ট্য়নগরে ফিরিলেন। টয়বাসীর৷ 
তাহার প্রত্যাগমনের আশায় উত্কপ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে- 

ছিল। প্রথমে প্রায়ামের এক কন্যা ক্যাসাণুণ ছুর্গচুড়া হইতে 
পিতার রথ হেক্টরের মৃতদেহ বহন করিয়। আনিতেছে দেখিতে 
পাইলেন। তখনই সেই সংবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া গেল 

ও দেখিতে দেখিতে সমস্ত ট.য়নগরের অধিবাসিবর্গ স্ত্রী পুত্র কন্তা 

আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে নগরের তোরণে আসিয়। উপস্থিত 

হইল। পেই জনতার মধ্যে' হেক্টরের শোকাতুরা জননী 
হেকিউবা আঁসিলেন, পতিগতগ্রাণ!আযাঞ্চোম্যাকী মৃতপ্রায় হইয়। 

আদিলেন এবং তীহাদ্ের পশ্চাতে একটু দূরে অশ্রুপুর্ণ-নয়নে 

আনত-বদনে হেলেনও আসিলেন। টয়বাসীরা সকলেই 

হেলেনকে অলন্গমী ভাবিয়া বিষনয়নে দেখিত, কেবল হেক্টর 

ভীহাকে কখন ছুর্বাক্য বলেন নাই। হেক্টরের সেই সদয়ব্যবহার 
স্মরণ করিয়। হেলেন যে বিলাপ করিয়াছেন তাহা! বরই 



হেকউরের দেহ ভিক্ষা । ৮১ 

মর্মস্পর্শী ;--ছিনি হেক্টুরের আত্মাকে সন্দৌধন করিয়া বলিয়া- 

ছিলেন” 

ভ্রাতৃগণমধো তুমি প্রিয়তম মোর । 

সত্য বটে দেব-প্রী প্যারিস্ মোর স্বামী-_ 
এনেছে সে এ দেশে আমায় ৷ হায়, আমি 

মরিতাম যদি সেই দিন ! কিন্তু এবে 

বিংশ বর্ষ হয়েছে বিগত সেই দিন 

হ'তে, যবে তাজি মোর জন্মভূমি আমি 

এনেছি হেথায়। 'এই দীর্ঘকালে কু 
একটা ঘ্বণার কথা, কঠোর বচন, 

গুনি নাহ তব মুখে । তোমার সমক্ষে 

ভ্রাতা, ভম্মী, ভ্রাতৃজায়া, মাতা (পিতা তব 

পিভৃতুল্য চির-ন্েহময় ) কিম্বা যদি 
অন্ত কেহ কুবচন কহিত আমারে, 

নিবারিতে তাহাদের, ব্যথিত হৃদয়ে 

তুমি, কোমল বচনে। কীাদি আমি আজ 

তোমাতরে আর নিজ হীনভাগ্য স্মরি। 

সমগ্র উয়ের মধো কেহ নহে তুষ্ট 

মম প্রতি, কপাদৃষ্টি কেহ না৷ বিতরে, 

লক্ষ্মী ভাবিয়! মোরে সবে দ্বণ! করে । 

তাই হেলেনও আজ সেই জদাশয় বীরের জন্থ কাদিতে 

আসিয়াছেন। আর ট.য়নগর-বাসীর! তাহাদের দেশের গৌরব- 
বি, বীরের আদর্শ, টেজান জাতির শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, হেক্টরের 

তু 



৮২ ইলিয়াডের গল্প। 

জগ্ক শোকে অভিভূত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 

হোমার, আাকিলিজ কেই তার ইলিয়াড কাব্যের নায়ক 

করিয়াছেন; কিন্তু হেক্টরের মত উচ্চাদর্শের বীর-চরিত্র একালের 

বিচারে, তাহার কাব্যে আর নাই। পরবস্তী কালে পাশ্চাত্য 

দেশের কবিগণ যখন বীর নায়কের চরিত্র আকিয়াছেন, তখন 

হেক্টরকেই তাহারা আদর্শ করিয়াছেন, আযাকিলিজ.কে করেন 

নাই। আমাদের দেশের কবিকুলও সেই পন্থা অবলম্বন 

করিয়াছেন-_মধুসূদনের মেঘনাদ এবং হেমচন্দ্রের কুত্রপীড়ের 

কথ! এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। 

হেক্টরের দেহ সকারের জন্য আাকিলিজের কথায় গ্রীকরা 

একাদশ দিবস যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। সেই সময় 

ট্োোজানর! হেক্টরের মৃতদেহ রাজবাটীর একটা গৃহে. নযুিন 

রক্ষা করিলেন। সমস্ত টয় নগর শোকের চিহ্ন ধারণ করিল। 

দশম দিনে হেক্টরের দেহ সমাহিত করা হইল। একাদশ দিবসে 

সেই সমাধির উপর স্বৃতি-স্তস্ত নিন্মীণ করিয়া! টুয়নগরবাসীর! 

তাহাদের শ্রেষ্ঠ-মহারথীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিল। 

টোজানদের শেষ যুদ্ধ। 

হেটরের মৃত্যুতে ট্রোজানর৷ হতাশ হুইয়া পড়িয়াছিল ; 

তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল । কিন্তু তত্রাচ তাহার! 

যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইল না। টয় অবরোধের দশম 

বর্ষে থেস্ রাজ্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ হইতে একদল নার়ী- 



ট্রোজানদের শেষ যুদ্ধ । ৮৩ 

সৈন্য প্রায়ামকে সাহাষ্য করিতে আসিল। সেই ভৈরবী 
বীরাঙ্গনাগণ গ্রীক যোদ্ধাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে বা শোর্ষ্য 
হীনা ছিলেন না--প্রত্যুত তীহাদের রণনৈপুণ্যে গ্রীকরা 
পদে পদে পরাস্ত হইতে লাগিল । তাহাদের রাণী পেন্থেসিলিয়া 

ছিলেন-_রণদেব মার্সের কন্যা। তিনি নিজেই রণরঙ্গিণী মুগ্তিতে 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন। 

তাহার নেতৃত্বে টেজানরা আবার নগরের বহির্দেশে আসিয়া 

গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং জয়ীও হইতে লাগিল । 
শেষে সেই বীরাঙ্গনাকে আকিলিজ, বর্শাঘাতে বধ করিলেন । 

পেন্থেমিলিয়া রণস্থলে মৃত্যুশযা। গ্রহণ করিলে, তাহার মস্তক 

হইতে বিজয়ী ম্যাকিলিজ শিরন্ত্রাণ খুলিয়া! লইতে যাইলেন। 

কিন্ত মন্তকের আবরণ উম্মোচন করিতেই সেই বীরাজনার 

অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া আকিলিজ, বিমুগ্ধ হইয়৷ গেলেন। 

সেই ললনাবধ-জনিত অনুুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি কিয়গুকাল 

বি্ময়-বিমুদ্ধনয়নে চিত্রাপিতের ম্যায় সেইস্থলে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। আযাকিলিজ্কে তদবস্থ দেখিয়া থাসাইটিজ, নামে 
একজন হুর্ন,খ খগ্জ ও কুটিলচিত্ত গ্রীক তাহাকে বিদ্রপ করিল। 

এই খার্সাইটিজই একবার আ্যাগামেম্নন্কে কটুকথ! বলিয়া 

ইউলিসিজের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এবার তাহার পাপের 

চরম প্রায়শ্চিত্ত হইল। ক্রুদ্ধ আকিলিজের এক মুক্ট্যাঘাতে 
সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 

" কিছু দিন পরে মিশরদেশ হইতে (কেছ কেছ বলেন 
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আযসিরিয়! হইতে ) একদল কাফী যোদ্ধা! টোজানদের সাহায্য 

করিতে আসিল । তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন-_-উষাদেবীর পুণ্ত 

মেম্নন্; তিনি একজন অলৌকিক রূপবান্ বীরপুরুষ | মেম্নন্ 

কিছুকাল বুদ্ধ করিয়া গ্রীকদের বনুসংখ্যক সৈন্য বধ করিলেন। 
ততপরে তিনিও আযাকিলিজের হস্তে নিহত হইলেন। 

আযাকিলিজের মৃত্যু 

টূয়ের পতন নিকটবর্তী হইয়া আনিয়াছিল--উক্ত ঘটনায় 
নির্ববাণোম্মুখ প্রদীপের শেষ শিখ! মাত্র। কিন্তু আকিলিজের 

দ্বারা টয়নগর ধিজিত হইল না_-টুয়ের পতন দেখিবার 

সৌভাগ্য তাহার অনৃষ্টে ছিল না। ট.য়ের পতন হইবার পুর্বেবিই 
আযাকিলিজের মৃত্যু হ্টল। ক্ষিয়ান তোরণের নিকট-_যেখানে 
তিনি হেক্টরকে নিহত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে প্যারিস্ 

অন্তর।ল হইতে তীরবিদ্ধ করিয়া তীহাকে হতা। করিল । আযাকি- 

লিজের মত! জলদেবা থেটিস্ শিশুকালে তাহাকে পাতালের 
ীক্স নদীর জলে ডুবাইয়৷ লইয়াছিলেন। ্রীকৃস নদীর জলে 
ডুবাইলে শরীর বজ্রের মত কঠিন হয়, অন্ত্রাঘাতে অভেগ্ত হইয়া 
যায়। কিন্তু ম্যাকিলিজকে দক্ষিণ পদ্দের গোড়ালি ধরিয়।৷ জলে 

নিমজ্জিত করিয়াছিলেন বলিয়া! দেই গোড়ালিতে নদীর জল 

স্পর্শ করে নাই; সেই জন্য সমস্ত প্েহের মধ্যে, দুধ্যোধনের 

উরুর মত, আযাকিলিজের গুল.ফে অস্ত্রাধাতের ভয় ছিল। 
ভাগ্যচক্রে প্যারিসের তীর ঠিক সেই গুলংফেই লাগিয়া, 
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আ্যাকিলিজের মৃত্যুবাণে পারণত হইল। হেক্টরের অতিশাপ 
সফল হইল। আ্যাকিলিজের জননী পূর্ব্বেই তীহাকে বলিয়া 

ছিলেন, ট্য়যুদ্ধে তাহার বীরত্বে জগৎ চমকিত হইবে, কিন্তু 

তাহার মৃত্যু হইবে। তাহাই হইল। 

প্রবাদ আছে যে, আাকিলিজের ইহ-জীবন যেমন 

অসাধারণ, তাহার পর-জীবনও সেইরূপ অলৌকিক। তীহার 
মৃত্যু হয় নাই, তিন শরীরে লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন । 
মৃত্বার পরে তীহার বন্ধু পেট্রোরুসের বা শক্র হেক্টরের মত 
ইহাকে প্রেতপুরীতে গিয়া হাহা করিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া 

বেড়াইতে হয় নাই। গ্রীকর। তাহার মৃতদ্বেহ সগুকারের জদ্ 

প্রকাণ্ড চিতা সুসজ্জিত করিয়াছিল, কিন্তু অকস্মা তাহার 

দেহের তিরোধান হইল। তীহার জননী থেটিস্দেবী তাহাকে 
ইউক্জাইন্ সাগরের ( কৃষ্ণসাগর ) মধ্যস্থ লিউকি দ্বীপে 

চির-স্থখ-শাস্তিময়, অভিনব এবং অনন্ত জীবন যাপন করিবার 

জন্য বহন করিয়া লইয়৷ গিয়াছিলেন। 

প্যারিস্ বধ। 

আযাকিলিজের হত্যাকারী প্যারিসেরও দিন ঘনাইয়া৷ আসিয়া- 

ছিল। গ্রীকর! জানিতে পারিয়াছিল যে তাহাদের পৌরাণিক 
বীর হার্কিউলিজের তীর বিধিয়া না মারিলে প্যারিস মরিবে না । 

হাকিউলিজ, সেই তীর মৃত্যুকালে তাহার বন্ধু ফাইলক্টেটিজের 
ুত্তে সমর্পণ করিয়া যান। যুদ্ধে আসিবার সময় গ্রীকরা 
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ফাইলক্টেটিজকে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু তাহার পায়ে একট৷ 

ভর্গন্ধ ক্ষত ( কুষ্ঠব্যাধি ) ছিল বলিয়! তাহাকে গ্রীকরা ন্যামোস্ 
দ্বীপে ফেলিয়া রাখিয়া আসেন । এখন নয় বগুসরের পর দায়ে 

পড়িয়। প্যারিসকে বধ করিবার জন্য ফাইলক্টটিজের 

খোঁজ পড়িল। কিন্তু ফাইলকৃটেটিজ ঘোর অভিমান করিয়া- 

ছিলেন; এখন তাহাকে সমরক্ষেত্রে আনয়ন কর! সহজ 

কথা নয়। গ্রীকরা ইউলিসিজকে সেই দায় হইতে তাহাদের 

উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন। ইউলিসিজ. কিছুতেই পশ্চাশুপদ 

হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি যাইয়া মি কথায় তুষ্ট 
করিয়৷ ফাইলক্টেটিজ.কে যুদ্ধস্থলে আনিয়। উপস্থিত করিলেন। 
ফাইলকৃটেটিজ, সেই হার্কিউলিজের তীর-_প্যারিসের মৃত্যু বাণ-- 

আনিয়াছিলেন। সেই বাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি প্যারিসকে 

বধ করিলেন। 

মিনার্ডা-মুন্তি হরণ। 

শ্রীকরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে টয় নগরে জুপিটারের 

প্রদত্ত যে মিনার্ভা-মূর্তি (প্যালেডিয়াম) আছে উহাই টয় নগরের 

বাস্তদেবতা | সেই মুগ্তি নগরে অধিষ্ঠিত থাকিতে কেহ টুয় নগর 
অধিকার করিতে পারিবে না । সেই মিনার্ভা-মুস্তি হরণ করিয়া 
আনিতেই হুইবে। কিন্তু শত্রুপুরীতে বাইয়া কে সেই ছুঃসাহ- 

সিক কাজ করে? এবারেও ইউপিসিজ, অগ্রসর হইলেন । তিনি 

ডায়োমিডের সঙ্গে ছল্স বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন । কেহই 
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তাহাদের চিনিতে পারিল না ; কেবল, হেলেন ইউলিসিজের ছিন্গ 

বস্ত্র ও নিজেরই অন্ত্রাধাতে রক্তাক্তদেহ সত্ত্বেও তাহাকে 

চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি, পুর্বব-পতির দেশের উপর 
আন্তরিক মমতার জন্যই হউক অথবা টয়ের পতন অবশ্যস্তাবী 

বুঝিয়াই হউক, সে কথা প্রকাশ করিলেন না। চত্তর ইউলিসিজ, 

শত্রুদের চক্ষে ধূলি দিয়া সেই মিনার্ভা-মুত্তি রাত্রির অন্ধকারে 
নগর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। 

“ট্রোজান অশ্ব”_উ্রয়ের পতন। 

এত করিয়াও কিন্তু গ্রীকর! টয় নগর অধিকার করিতে 

পারিল না। ট.য় নগরের সেই দেবতাদের গ্রথিত প্রাচীর 

ভাঙ্গিয়া তাহাদের নগরে প্রবেশ করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ 

হইল। শেষে তাহারা একট! কৌশল প্রয়োগ করিল । তাহারা 
একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠের ঘোটকের শুন্য উদরের মধ্যে তাহাদের 
কয়েকজন নির্বাচিত বীরপুরুষকে লুকাইয়া রাখিয়। ট্যোজানদের 

বলিয়া পাঠাইল যে, তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না, দেশে ফিরিয়। 

যাইবে ; কেবল তাহাদের একটী অনুরোধ যর্দি ট্যোজানর রক্ষ। 

করে। তাহার! মিনার্ভ। দেবীকে পুজা দিবার জন্য একটা 
কাষ্ঠের ঘোটক তৈয়ারী করিয়াছে । যদি সে্টীকে টোজানরা 
নগরের মধ্যে লইয়া গিয়া মিনার্ভ। দেবীর মন্দিরে পৃজা 
দেয় তাহা হইলেই তাহারা টয় ত্যাগ করিয়া যায়। টুয়ের 
প্রাচীরের উপর হইতে ট্োোজানর! দেখিল যে গ্রীকরা সত্য সত্যই 
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সেই বিরাট্কায় অশ্বটীকে নগরের বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া, 
তাহাদের কাষ্ঠনিশ্মিত বহুক্রোশব্যাপী শিবিরে অন্নি লাগাইয়া, 

জাহাজে গিয়৷ উঠিতেছে । ট্জানর! গ্রীকদের অভিসন্থি 
বুঝিতে পারিল না; তাহাদের মধ্যে যাহারা জন্দেহ 
করিল ষে গ্রীকদের মনের মধ্যে কিছু ছুরভিসন্ধি আছে, 
তাহাদের কথাও কেহ গ্রা্থ করিল নাঁ। টোজানর! শত্রুদের 

দীর্ঘকাল অবরোধ হইতে অচিরে নিষ্কৃতি পাইবার আনন্দে, 

ছুবুদ্ধিবশতঃ নিজেরাই প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া সেই 

বিরাট্কায় অশ্বকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করাইল। 

গ্রীকদের রণগ্ররীগুলি টেনেডস্দ্বীপের নিকট গিয়া অপেক্ষ 
করিতেছিল। রাত্রিকালে সেই সমস্ত রণতরী ফিরয়া আসিল 

এবং গ্রীক সৈম্যগণ নিঃশব্দে জাহ।জ হইতে অবতরণ করিয়! 

অন্ধকারে আসিয়া! নগর-প্রাচীরের বাহিরে গ্রুতীক্ষা করিতে 

লাগিল। এদিকে নগরের মধ্যে গভীর রজনীতে সেই কান্ঠ- 

ঘোটকের উদর হইতে সশন্ত্র গ্রীকবারের। একে একে বাহির 

হইল--( সেই ঘোটকের মধ্যে কয়জন বীর ছিল, হোমার সে 

কথ] নিজে কিছু বলেন নাই। ফরাসী-অনুবাদকেরা অনুমান 

করিয়াছিলেন--ছুই তিন শত ব্যক্তি ছিল। ফরাসী বীর- 

কেশরী নেপোলিয়ন্ সে কথার আলোচন। করিয়। বলিয়াছিলেন, 

তত লে।ক থাকা অসম্ভব । মহাকবি ভাঞ্জিল তাহার ঈনীড- 

কাবো নয়জন মাত্র বীরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ।) তাহাদের 

নেতা হইয়া গিয়াছিলেন চতুরচুড়ামণি ইউলিসিজ,। তীহার 
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বুদ্ধিতেই সেই বিখাত “টো জান অঙ্কের ফন্দী বাহির হুইয়াছিল। 
গ্রীক বীরের! ট্বোজান প্রহরীদের হত্যা করিয়া নগরের দ্বার 

খুলিয়া দিল। গ্রীকসৈগ্যগণ পূর্বব হইতে প্রস্তুত ছিল, তাহারা 
জলন্মোতের মত স্থুযুপ্ত নগরে প্রবেশ করিয়া গৃহে গৃহে 

অগ্নি _ংযোগ করিয়! দিল এবং নিদ্রিত ট/য়বসীদের হত্যা 

করিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল । টোঁজানদের রক্তে 

নগরের রাজপথে নদী বহিয়! গেল। দেখিতে দেখিতে সেই 

দৌধমালা-পরিশোভিত বিশাল নগর ভগ্রস্তূপে পরিণত হইল 

টয়রাঁজ্যের পতন হইল । 

টয়-রাজবংশের পরিণাম । 

রাজ! প্রায়ামের বংশের পরিণামকাহিনী হোমার বর্ণন। 

করেন নাই। সে কথা তৎকালে গ্রীকদের মধ্যে মুখে মুখে 

বংশানুক্রমে প্রচারিত হইয়া সকলেরই স্তুপরিচিত ছিল বলিয়া 

সম্ভবতঃ হোমার সে বৃত্তান্ত ,বর্ণনা করিবার প্রয়োজন বোধ 

করেন নাই। বনুকীল পরে রচিত রোমান কবি ভাঙ্্িলের 
“ঈনীড+ কাব্য হইতে সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা 

জানিতে পারি। ভার্ড্ভিল বলেন, গ্রীকরা যখন ট.য় ধ্বংস 

করিয়। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল, তখন প্রায়াম জরা-শিখিল 

অঙ্গে তাহার পুরাতন বন্দ পরিধান করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধ 

করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাণী হেকিউবা রাজপুরীর 

*মহিলাগণের *' সহিত রাজবাটার দেবালয়ে গিয়া আশ্রক্ন 
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লইলেন। তিনি বৃদ্ধ স্্ামীকে সেইখানে ডাকিয়া বৃ বুদ্ধ 
করিবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
সেই সময়ে জ্যাকিলিজেয পুজ্ঞ পির্হাপ্ (রক্তকেশ ) 

নিওপটোলিমাস্, প্রায়ামের এক পুজ্জের পশ্চান্ধাবন করিয়। 
তাহাকে তাহার পিতার সম্মুখেই হত্যা করিল। বৃদ্ধ রাজা 
আর স্থির খাকিতে পারিলেন ন1, চিনি ছুর্বলহত্তে গ্রীক. 

বীরের গাত্রে বল্পম ছুড়িয়! মারিলেন। মে আঁধাতে 

নিগওপটোলিমাসের কিছুই হইল না, কিন্তু সে বৃদ্ধ রাজাকে সেই 

দেবালয়ে বেদীর কাছে টানিয়া আনিয়। নির্দয়ভাবে হত্যা 

করিল। আ্যাকিপিজের নিকট হেক্টরের দেহভিক্ষা করিতে 
গিয়া প্রায়াম খন অগ্রপূর্ণনেত্রে বলিয়াছি লেন. 

তোমার পিতাকে শ্বরি? করুণ-কটাক্ষ- 

পাত কর মোর পানে। ক্কপাপান্ধ মম 

সম কে আছে এ তবে? ফে কবে আমার 

মত নতশিরে চু্িরাছে পুত্রকে 
'আরক্ষিম পুজঘার্তী অরাতির কর? 

তগুকালে জ্যাকিলিজের পান্যাণ হাদয়ও করুখায় আর 

হইয়াছিল। কিন্তু নিওপটোপিমালের হৃদয় তাহার পিতার 

অপেক্ষা কঠিন। লে পুঞ্সশোকাতুর বৃদ্ধ রাজাকে ক্ষমা 
করিল ন। 

প্রায়ামের অর্ধশত পুত্রগণের ও দ্বাদশজন কন্যার অধ্যে 
ধাহার। জীবিত ছিলেন এ্রীকর! ভীহাদের কাহাকেও বা, 
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হত্যা করিল কাহাকেও বা বন্দী করিল। .হেক্টরের শিশু পুক্জ 
জ্যাঙটায়নাজকে প্রীকরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল । হেক্টরের 
পত্ী আ্যাণ্োম্যাকীর লম্বন্ধে কেহ বলেন, বন্দীদের বিভাগ 
করিবার সময় তিনি আাকিলিজের পুজ্্র নিওপটোলিমালের 

₹ংশে পড়েন। আ্যাফিলিজের মৃত্যুর পর নিওপটোলিমাস, 
টয় যুদ্ধে আগিয়াছিলেন। তিনি আযাণ্ডেম্যাকীকে বন্দিনী 
করিয়া! ; এপিরসে লইয়া গিয়া পত্বীন্তানীয় করিয়া নিজের 

বাটাভে, রাখেন । আবার কেহ কেহ বলেন এপিরসে 

শিল্পা আ্যাঞ্চোফ্যাকী, হেক্টরের একভ্রাত। হেলেনাস্্কে 

বিবাহ করিয়া, একটী নিভৃত স্থানে ছুঃখিনীপ্ঘ মত হেক্টরের 

চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল যাঁপন করেন। 

প্রায়ামের বংশ লোপ হইল। তীহার জ্ঞাতি-্রাতা 
আ্যাঙ্কাইলিসের পুন্ত্র ঈনিয়াস্ কি করিয়া টুয় ধ্বংঙের 

সময় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে দেবতাদের অনুগ্রহে 

নব-রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই তাঞ্জিলের মহাকাব্য 

ঈনীডের বর্ণনীয় বিষয় । ভার্জজিল বলেন যে, রাজ্জে গ্রীকরা 

উ্য় ধ্বংস করে, সেই র্বাত্রে ঈনিযাস্ স্বপ্ন দেখিলেন যে 

হেক্টরের প্রেতাত্ম! ধুলিধূসরিত রক্তাত্ত দেহে আঙিয়! 
ডাহাকে_বলিতেছে, “আর কেন, ট্রয় এইবার গেল--এই বেলা 

তুমি ট্রগ্সের বাস্তদেবতাদের 'ও-ভেষ্টাদেবীর মন্দিরের পবিজ্র 

অগ্নি লইয়া. পিশ্চি মেশে পলায়ন কর 'লেই- দেশে দেবতা- 

ঘের অন্বপরহে দুতর রাজা গ্ছাপিন করিবে” ঈমিয়াস, জাগ্রত 
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হইয়। গ্রীকদের রণকোলাহল ও অস্ত্রের ঝন্ঝনা শুনিতে পাই- 

লেন। উঠিয়া দেখেন, গ্রীকর! চতুদ্দিকে অগ্নি জালাইয়! দিয়াছে, 
সমস্ত নগর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রায়! ঈনিয়াস্ প্রথমেই একদল 

ট্রোজান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজ! প্রায়ামকে রক্ষা করিতে 

রাজবাটার দ্রিকে ধাবিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন-_রাজ। 

সবংশে নিহত হইয়াছেন । পথে যাইতে যাইতে তিনি হেলেনকে 

ভেষ্টাদেবার মন্দিরে লুকাইতে দেখিয়াছিলেন, সেইখানে ফিরিয়। 

গিয়। তিনি ট্রয় ও গ্রীস উভয় দেশেরই কালম্বরূপিণী সেই 
হতভাগিনী নারীকে হত্যা করিয়া গাত্র'দাহ নিবারণ করিবার জন্য 

খড়গ তুলিলেন। কিন্তু তাহার মাতা ভিনাস্ সেই সময়ে আসিয়! 

তাহাকে নিবারণ করিয়।, বৃদ্ধ পিতা ও স্সীপুজ্রের রক্ষার জন্য 

যাইতে আদেশ করিলেন। অ্যাঙ্কাইসিস্ প্রথমে টয় ত্যাগ 

করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, বৃদ্ধবয়সে 

তাহার আর প্রাণের মায়! নাই--তিনি যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ 

করিবেন। শেষে ঈনিয়াসের স্ত্রী ক্রেউসা তাহাদের শিশুপুঞ্জ 

আয়ুলাস্কে পিতামহের ক্রোড়ে দিতেই একটী মগুলাকার 

জ্যোতিঃ বালকের মস্তকের চতুর্দিকে আবিভূতি হইয়া 

বৃদ্ধকে জানাইয়া দিল যে সেই শিশু উত্তরকালে রাজা হইবে । 

পৌত্রের ভবিষ্যৎ গৌরবের জাশায়, বৃদ্ধ টয় ত্যাগ করিতে শেষে 
সম্মত হইলেন। ঈনিয়াস্ জরাগ্রস্ত পিতাকে স্বন্ধে বহন করিয়া 

লইয়! চলিলেন। বালক আয়ুলাস্ তাহার পারে পার্খে চলিল। 

ক্রেউসা তাহাদের পশ্চাদগমন করিলেন । পাছে লান্ররা বাস্তৃদেব- 
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মুণ্তিগুলি কাড়িয়। লয় এই ভয়ে ঈনিয়াস্ সোজ! পথে না গিয়া 
একটু ঘুরিয়া, যেখানে তাহার সঙ্গীদের একত্র হইতে বলিয়া- 
ছিলেন, সেই সাক্ষেতিক স্থানে গিয়া পঁহছিলেন। সেখানে 

আসিয়! দেখেন অপর সকলে আসিয়াছে, কিন্তু ক্রেউস।৷ আসেন 

নাই। আশঙ্কায় ও দুঃখে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তিনি নগরে 

পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং স্ত্রীর নাম করিয়া ভাকিতে ডাকিতে 
প্রায়ামের ধ্বংসাবশেষ রাজবাটী অবধি ছুটিয়। গেলেন। সেই 

সময়ে ক্রেউসার প্রেতমুত্তি আলিয়া তাহাকে বলিল, “আর কেন 

বৃথা আমার অনুসন্ধান করিতেছ। আমি আর এ জগতে নাই। 

শক্রহস্তে বন্দিনী না হইয়া আমি যে মরিয়াছি তাহা ভালই 

হইয়াছে। দেবতারা তোমার যে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা 

বলিয়।ছেন, তাহ! জানিতে পারিয়া আমার মনে এখন আর কোনও 

কম্ট নাই | ইনিয়াস্ বিষণ মনে সেখান হইতে ফিরিয়া 

সঙ্গাদের সহিত আইড। পর্ববতে গিয়া সমস্ত শীতকাল লুক্কায়িত 
রহিলেন। সেই পর্ববতে উত্পন্ন দেবদারু কান্টে বিংশতি 

খানি জাহাজ তৈয়ারী করিয়া, গ্রীত্নকালের প্রারস্তে পিতা, পুত্র ও 

হতাবশিষ টেজানদের সহিত দেবতাদের প্রতিশ্রুত তাহার 

ভাবী রাজ্য--( পরবর্তীকালে বিখ্যাত রোম-সাআ্রাজ্য )--সেই 

অজানিত “পশ্চিম দেশের" (ইটালী দেশের ) উদ্দেশে 

সমুদ্রযাত্র। করিলেন । 

প্যারিসের মৃত্যুর পর তাহার এক ভ্রাতা ভীইফোবাস্, 

হেলেনকে নি্জের বাটাতে লইয়া! গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। 



৯৪ ইলিয়াডের গল্প । 

টুয় নগরে আগুন স্বলিয়া উঠিতেই হেলেনকে রক্ষা করিবার 

জন্য গ্রীকরা তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে 

ইউলিসিজ্ সন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিলেন ও মেনেলসের 

হস্তে সমর্পণ করিলেন । প্রবাদ, মেনেলস সেই কুলত্যাগিনীর 

পাপের প্রতিফল দিবার জন্বা ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তাহাকে 

কাটিতে যাইলেন কিন্তু যেমন হেলেনের সেই ভুবনমোহিনী 
মুন্তি তাহার চক্ষে পড়িল, অমনি তাহার রূপের মোহে মেনেল- 
সের উদ্যত খড়গ নিশ্চল হইয়া গেল--তিনি ছেলেনকে ক্ষমা 

করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিলেন। 
রি 

গ্রীক বীরগণের পরিণাম । র 

গ্রীকরা রণজয় করিয়! টয় ধ্বংস ও হেলেনের উদ্ধার 

করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বু লোকক্ষয় হইল। যুদ্ধের 

দশমবর্ষে টয়ের পতন হয়, সেই দশবর্ষব্যাপী মহা মরে গ্রীকদের 
অনেক বীরকে টয়ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। আ্যাকিলিজের 

মৃত্যু হইলে, তাহার বর্ম ও অন্শন্ত্র কাহাকে দেওয়া হইবে 

এই কথ! উঠিলে, সমস্ত গ্রীকসৈন্য একমত হইয়া ইউলিসিজকে 
সেই. মন্ারীর অন্তর পাইবার যোগ্যপাত্র স্থির করিয়া 

উ্াহাকেই সেগুলি উপহার দিয়া সন্মানিত করিলেন। কিন্তু 
ইনাতে এক বিপত্তি ঘটিল। মহাকায় আযাকস সেই বর্ছ 
গু অন্ত্র পাইবার দাবী করিয়াছিলেন । তাহাকে ন! দেওয়াতে 

তিনি অভিমানে উন্মত্ত হইয়া নিজের ভরবারির “উপর মুক্তবঞ্ছে 



গ্রীক বারগণের পরিণাম । ৫ 

ঝম্প প্রদান করিয়া খাতৃহত্যা করিলেন। অ্যাধাক্সের এই 

শোচনীয় পরিণামের বিষয়ে রোমান্ নাট্যকার সফোর্রিস একটা 

বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়া এই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিয়া 

গিয়াছেন। আযাকিলিজের সেই অস্ত্রশস্ত্র ইউলিসিজ. নিজে 

না লইয়া আযকিলিজের পুজ্র নিওপটোলিমাসকে দান 

করেন। 

ট.য় ধ্বংস করিবার সময় গ্রীকরা টোজানদিগের দেবতা- 
দের অপমান . করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধশেষেও তাহাদের 

দুর্দশার সীমা রহিল ন!। ধাঁহার! দেশে ফিরিবার আশায় জাহাজে 

উঠিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া! 
প্রাণ, হারাইলেন। যাহারা প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিলেন 

তাহারাও অনেকে স্বখী হইতে পারিলেন না। ইউলিসিজ, 

দেশে ফিরিবেন বলিয়া জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু ঝড়তুফানে 
তাহার তরীগুলি গ্রীসের দিকে না যাইয়া আফি,কার উপকূলে 

গিয়া পড়িল। দশবর্ষ নানাদেশে ঘুরিয়া, ভয়ানক বিপদে পড়িয়া, 

জাহাজ, লোকজন মস্ত হারাইয়,। তিনি একা ম্বদেশ 

ইথাকাদ্বীপে ফিরিলেন। দেশে আসিয়া! দেখিলেন, শক্রর! 
তাহার স্ত্রী পেনেলোগীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার 
বাটা দখল করিয়া বসিয়া আছে। শক্রদের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া তীহাকে স্ত্রীও রাজ্য উদ্ধার করিতে হয়। ইউলি- 

সিজের প্রত্যাবর্তনের কাহিনীই হোমার তাহার অপর মহাকাব্য 
'অভিসিতে বর্ণন'ঞ্করিয়াছেন। খর্ববকায় আযযাক্পের জাহাজ 



৯৬ ইলিয়াডের গল্প | 

ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি সমুদ্রে জলমগ্ন হইলেন। আ্যাগামেম্নন্ 

দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাটাতে আমিলে তাহার দু 
স্ত্রী ক্লাইটিম্নে্। ও তাহার পিভৃব্য-পুজ্র পাপাত্মা ঈজিস্থাস্ 
ষড়যন্ত্র করিয়া তীহাকে হতা। করে। ডায়োমিডও বাটিতে 
আপিলে তাহার পাপায়সী স্ত্রীর হস্তে অপঘাতমৃত্যু হইতে ভাগ্য- 
ক্রমে রক্ষা পান। টিউসার স্বদেশে ফিরিলে, তিনি তাহার অগ্রজ 

দীর্ঘকায় আযযাকসকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই বলিয়া, 

তীহার বুদ্ধ পিত| টিলেমন্ তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন 

নাই। বৃদ্ধ নেষ্টর দেশে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার 

উপযুক্ত পুক্র অন্টিলোকাস্কে ট.য়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি চিরদিনের 
তরে হারাইয়া আসিরাছিলেন । মেনেলস তাহার স্ত্রী হেলেনকে 

লইয়া স্পার্টায় ফিরিয়াছিলেন। হেলেন, প্যারিসকে বিবাহ 

করিয়া ট্রেজান-রাজপুক্রবধূর মত ট.য়নগরে বিংশতি বুসর বাস 
করিয়াছিলেন। তাহাকে আমাদের আদর্শ সতী সীতাদেবীর মত 

শক্রপুরীতে পতির জন্য কীদিয়া ও অশেষ লাঞ্না ভেগ করিয়৷ 

কষ্টে কাল কাটাইতে হয় নাই। কিন্তু হেলেনও ট,য়নগরে 

মনের স্থুখে ছিলেন না। তিনি নিজেই দুঃখ করিতেন-__ 

এ বিশাল ট্রয়ে কেহ গ্রীতিচক্ষে দেখে না আমায়, 

হেরিলে আমাকে পথে উ্রয়বাদী শিহরিয়! যায়। 

মেনেলসের মত সদ।শর স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, প্যারিসের 

মত অপদার্থ পুরুষের সঙ্গিনী হইতে হইয়াছিল বলিয়৷ এবং 
তাহারই জন্য গ্রীক ও টেজানদের যুদ্ধে লৌকক্ষয় হইতেছিল 



গ্রীক বীরগণের পরিণাম । ৯৭ 

দেখিয়া, তিনি আপনাকে ছুর্ডাগ্যবতী বলিয়া সদাই ধিক্কার 

দিয় আক্ষেপ করিতেন-_ 

হায়! আমি যেই দিন পড়িলাম মাতৃগর্ভ হতে, 

কেন না ফেলিল মোরে বঝঞ্ীবাতে আছাড়ি পর্বতে ! 

কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক পতিগৃহ 

তা।গ করিয়। আসিয়। প্যারিসের পত্বীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 

এবং দীর্ঘকাল তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন । 

ন্নুতরাং তাহার চরিত্র একালের আদর্শে কিছুতেই নারীজনোচিত 

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; সেকালের লোকে কিন্তু 

হেলেনের দোষ অমার্জনীয় ভাবিতেন না । বুদ্ধ প্রায়াম উদ্দার- 

ভাবে হেলেনকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তিনি 

হেলেনকে সান্ত্বনা দিতেন-_ 

হে মন্দভাগিনী তব নাহি কোন দোষ, 

এ কাল-দঘ্বন্দের পুরে দায়ী দেব.রোষ। 

রাজ মেনেলস্্ও তাহাকে কালীন গ্রীক সমাজের সম্মতি- 

ক্রমেই পুনরায় পত্রীভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্পার্টায় 
ফিরিয়া আসিয়া উভ্তয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল স্তখে স্বচ্ছন্দে 
অতিবাহন করিয়াছিলেন । 

56৩939৯৯ 





পরিশিষ্ট । 
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. হীজিস থাস্ (72£191105) আর্গসের রাজা--আ্যাগ্নামেমূননে র পিতৃব্য-পুত্ত ৯৬ 

ইনিটল.(020৩04) শ্বীকবীর ডায়োমিডের পিতামহ - প ৪১ 
ইন্জাদী ( 07৫ ১আইড। পর্বতবাসিনী দেবকুমাী-প্যারিসের বাক্দত্ব) পত্মী ১০ 

॥ ইফিভ্রিনিয়া ( 11)7156112 ) আাগামেমূননের কুমারী বস্তা .. ১৯ 



১৩৬ ইলিয়াডের গল্প । 

নাঁম পরিচয় পৃষ্ঠ। 
ঈনিয়াস (7762১ ) ট্রয়দেশীয় একজন মহারথী--ঈনীড, কাব্যের নায়ক ২৫ 

একিপোলান, (120)670105 ) গ্রীন দেশের সিনার়ন প্রদেশের রাজা ১৩ 

ওইলিউজ, ( 0116905 ) লোরিসের রাজ।--খর্বকায় আযযাক্পের পিতা ১৭ 

কাইরণ (সেন্টর) (01791) কিন্তু বিশেষ, অন্ধঘোটকাকৃতি মানবদেহ বিশিষ্ট জীব ১৫ 

কাল ক্যাদ, (0910755) গীসদেশীয় যোদ্ধ। ও গণক ২ 

ক্যাসাও, ( 0:৯৯৪1৫12 ) পারিসে৭ এক ভর্গী-ভবিষ'ৎ বলিতে পরিহেন ১১ 

ঞ্রাইলীইজ, (017)5819) টুয়দেশের আপোলার পুরা হত-কন্তা ২৬ 

ক্লাইটিম্নেষ্রা (01)14371008511)  আযগামেম্ননের স্ত্রী-_হেলেনের ভর্গী ১২ 

ভ্রেউন1 ( (76052 ) ঈনয়াসের স্ত্রী ৪২ 

প্লকাস্ (01511085 ) টেঞ্জানপক্ষের বীর-_-লিসয়! দেশের "সনাপতি ২ 

জুনে। (11010 )--গ্রীকনাম হীর। (11010 9" 1707) 

| জুপিটাবেন পত্রী. দেবরাণী ( শচী) 

জুপিটার (00117 )--শ্রীকনাম জিউঈ.(/১৬9 গ্রীকদের দেবরাজ । ইন্সী) ৭ 

জযানথাস্ (১8701)17) আযাকি 'লংজের অমর অখ যুগলের অগ্ঠতন ১6 

টাইডিউজ. (159785 ) আর্.সর রাজা, গ্রীক মহারথী ডায়ে(মিডের পিত! ১৭ 

টিউনার (1671061 ) আযগামেম্ননের ভ্র।ত1--গ্রীকপক্ষের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ১৭ 

টিগডেরাস্ (11)142705 ) হেলেনের পিস্ৃস্ানীয় ১২ 

টিলেমন্ ( 76191707 ) বড় আযাবান্কের পিতা-স্যালামিস্ প্রদেশের অধিপতি ১২ 

টেলিমেকাস, (1 0107701700১) ইউলিা জের পুল ১৪ 

ডায়ানা (10112) _ গ্রীকন।ম আর্টি মঞ্জ (4061115) আ।পোলার যমজ ভগ্বী-- 

কুমারী-_-শিকারীদের দেবত। ( চক্র) ১৮ 

ডায়োমেড (1)19076৭ ) আর্গসের রাজপুত্র ; শ্রীকবীর ১৭ 

ডীইফোবাস (1061017095৭)  প্াারিসের এক ভ্রাত। ৬৯ 

ডোলন্ (1)০1০7) ট্রোজান যোদ্ধ। ও গগডচর ৫২ 

“খাসইটিজ, (10615165 ) একজন ছুর্মখ ও থগ্র ক ৮৬ 

থেটিস. (17675) সমুদ্রের দেবতা (বাণী); ্ টারের কণ্ত। ১৪ 

শিগুপটোলিমাদ, 0ব০০৮০17705) আকিলিজের পুত্র ০ ৯৪ 



পরিশিষ্ট । ১৬১ 

নাম পরিচয় পৃষ্ঠ! 

নেপচুন্ (৩০:4০) শ্রীকনাম পৌন।ইডন (7১95814017) সমুদ্রের দেবতা (বরণ) ৭ 

নেষ্টর্ (1খ59.01). পাইলসের প্রবীণও বিচক্ষণ রাঁজ। ; গ্রীকবীর ১২ 

পিলগ্স. (21095 ) গ্রীন্দেশের প্রাচীনকাঁলের রাজ! ১২ 

পিলিউক্স, (2৫168০) আ'ঁকিটিজের শিতা! ১৪ 

পেনথেসিলিয়। ( চ০70765118 )  খে.সদেশীয়। শীরাঙ্গনা ৮৩ 

পেট্রোক্লস, (£909115 ) গ্রীকব'র ; আকঞলিজের বন্ধু ও দাঁরথী ১৭ 

পেনেলোগী ( 10761900 ) ইউদ্িদিজের সাধ স্ত্রী ১৩ 

পোলিডোরাঁস, (6০1/00705 ) পরি'নর এক ভাতা ৬৬ 

প্রলিডেমীস, (1১01471725 ) টে'জ!ন বীর -ট্জান যোদ্ধাদের ম্থা 

খিজ্ঞতম বাক্তি ৫৫ 

পাণ্ডেরান, (1১710471015) টে োঁজানদের শ্রেষ্ঠ তীংন্দাজ ২৫ 

পারিস (17১15 ) প্রাণমের পুত্র হেদনেব হরণকার € 

পা।লামিডিজ. (12012780005) এক যোক্ধ!-মেনেলতের দূত ১৩ 

প্রায়াম (1১01271) ) উয়দে শব রাজা, পারিস ও হেষ্টরের গিতা « 

প্রেটেসিলন, বা প্রোটেসিলেয়দ, ( 7016511405) ফাঁইলেসীর ছাঁজ1, ঠী্ 

পক্ষের বীর ২ 

্লটো (6119) -গ্রীকনাম হেডিজ (11,0০১ পাতা:লর দেবত। ্ 

ফাইলক্টিটিল, (৯1110016669) শ্রী পক্ষের যোদ্বী-_হ!ক্উিলিজের বন্ধু ৮৫ 

ফিলিল্স (£119911) শ্রীক যোদ্ধা বৃদ্ধ নাকিলিজের বাগ্সিতা শিক্ষক ৫০ 

বেলিয়াম, (32115) আকিলিজের অমর অশ্ব যুগলের অন্তম ১৪ 

যেলিরোফন (96116011107) টে োজ।ন পীর--গ্লক!সের পিতামহ ৪২ 

ব্রাইসীইজ. (13715515) আযাকিলিজের বন্দিনী দসী ২৭ 

ভলকান্ (৬/1০৪1)--গ্রী কন।ম হিফিন.টগ. (116017০0568
) শ্রীকদের অগ্রিদেব ও 

দেবতাদের কর্দমক।র (বিশ্বকর্ধু।) ৮ 

ভিনাস, (৬6705)--গ্রীল্নাম আযাক্রোডাই টী(2717০0166) প্রেম ও সৌন্দর্ষেযর দেবী ৮ 

ভেষ্টু/ (৬৫9০ 05. . সতী দেবী) টেণজানদের গৃহদেবত| ৯১ 

. মার্কারী ( [1504 )_-গ্রীকনাম হামিজ (11072765 ) দেবদুত থ৮ 



১০২ ইলিয়াডের গল্প । | 

নাম পরিচয়  পৃষ্ঠ। 

মার্স ব1 যার্জ (1875) -্শ্ীকনাম এরিজ, (4155 ) দেবসেনাপতি ৯৮ 

মিনার্ভা (11767592)- গ্রাককনাম গ্যালাস এখেনী (7১81175 808576) জানদেবী 

ও রশদেবী 

মেম্নন্ (17561020017) একদল কাফীসৈস্থের নেত। ৮৪. 

মেনেলস, বা মেনেলেয়ম্ (117৩199) শ্রীনদেশের রাজ] ; হেলেনের স্বামী ০ 

ম্যাকাওন্ (1১150722170 শ্রীকসৈগের বৈদ্য ধক 

রিসাস, (7২1155509) ট্রেক্জানপক্ষের যোদ্ধ!; থেসদে'শর সেনাপতি ৪, 

লাইকাওন্ (190201) পারিসের এক ভ্রাত। ৬, 

লাইকোমিডিজ. (1+১০০70065) সাইঃসের রাজ! ১৫ 

জাওডে ময়! ( 1.30027715,) প্রোটেসিলিষসের স্্বী ২হ 

লিউকি (1.9: ) কুঝ্সাগরে ডেনিউব নদীর মোহনার নিকট একটা স্বীপ ৮৫ 

জেয়াটজ. (1-277165) ইউলিসিজের পিতা ১৭ 

সার্পিডন্ (595০7 ) টজানপক্ষের ৰীর--লিসিয়াদেশের সেনাপতি ৭৬. 
নিসিফাস. (515579755) টে।জানপক্ষের বীর-- গ্লকাসের পূর্বপুরুষ ৪১ 

স্কযামাতডার (১০277811000) উর়দেশের নদী খগ 

ছয।টান '(59810777)- গ্রীকনাম ক্রোনস (019705) জুপিটারের পিত। দি 

হজ, ( 5৮-) পাতালের নদী ৮৪" 

হাক্চিউলিজ, (73৩7০5165 ) শ্রীনদেশের পৌরাশিক বীর ৮৫ 
হাঙ্িয়োনী ( [677010175 )--হেলেন ও মেনেলের়সের বন্ত! ১৯ 

হেকিউবা € 1160105.) টয়দেশের রাণী--হেক্টর ও প্যারিলের মাতা & 

হেক্ীর, ( (1760%07) টেজানদের প্রধান বীর--প্যারিসের ভ্রাতা ২৪. 

'হলেন, বা হেলেন। (1716167) মেনেলেয়সের স্বী_-অভিতীয় সুন্দরী .. 

হেগেনাস,( 77615155 ) প্যারিসের এক জাত। : ৯১: 

৯৯ ৫ 
পরও দা বেশ 7) এ ৃ 

টা 
ক্রাহক সং 

পপ পিপিপি পপ 
| পপ 

৮. সত চা ্ 
৯ জর ক 
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